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Cuvinte alese
de
Sfîntul
Ioan Gurã de Aur

01 - Viaþa pãmînteascã asemuitã cu o reprezentaþie de teatru
La amiazã, la teatru, cortina se dã în lãturi - ºi actorii, în ceaþã,
îºi fac intrarea, avînd mãºti pe faþã. Ei recitã o povestire veche,
arãtînd prin vorbe, desfãºurarea întîmplãrilor.
Unul se înfãþiºeazã ca filozof, ºi nu-i filozof; altul rege, fãrã
sã fie, ci numai îmbrãcat ca un rege, cãci aºa e piesa; altul face pe
doctorul, fãrã sã fi îngrijit nici mãcar un lemn, ci numai îmbrãcat
ca doctor; altul face pe sclavul, cu toate cã-i slobod; celãlalt pe
profesorul, fãrã sã aibã ºtiinþã de profesor. Ei nu par ceea ce sînt,
ci p ar ce nu sînt: doctor, filozof din pr i ci n a p ãr u l u i car e- i
împodobeºte masca, soldat, din pricina uniformei, etc.
Prin înfãþiºarea ei, masca ne dã o închipuire, dar nu face
mincinoasã firea, ci numai îi ascunde adevãrul. Atîta vreme cît
privitorii stau ºi se uitã, mãºtile nu se miºcã de pe feþe; dar cînd
s-a lãsat seara, cînd spectacolul s-a isprãvit ºi privitorii au plecat,
mãºtile au fost aruncate. Cel care fãcea pe regele la teatru, odatã
plecat, devine iarãºi fierarul de toate zilele; cel care pe scenã era
slobod, afarã de scenã e rob iarãºi...
Aºa-i ºi cu viaþa ºi cu moartea. Lumea e teatrul; stãrile
omeneºti: bogãþia, sãrãcia, puterea, supunerea ºi altele, sînt
mãºtile actoriceºti. Cînd ziua aceasta se va risipi - ºi va veni
noaptea cea de spaimã, cãreia mai degrabã i-am zice ziuã - noapte
pentru pãcãtoºi, ziuã pentru cei drepþi - cînd reprezentaþia se va
sfîrºi ºi mãºtile vor fi aruncate, cînd va fi cercetat fiecare pentru
faptele lui, nu fiecare pentru bogãþia lui, nu fiecare pentru rangul
lui, nu fiecare pentru puterea lui, ci fiecare pentru faptele lui:
judecãtor, rege, femeie sau bãrbat; cînd ni se va cere o viaþã ºi
niºte fapte virtuoase, fãrã sã fie luate în seamã nici rangurile
strãlucite, nici neînsemnãtatea sãrãciei, nici tirania dispreþului;
cînd ni se va zice: Înfãþiºaþi-Mi fapte, de eºti rob, mai nobile decît
acele ale unui slobod, de eºti femeie mai vajnice decît acele ale
unui bãrbat; o, atunci, cu mãºtile cãzute, se va arãta adevãratul
bogat ºi adevãratul sãrac!...
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02 - Multe din aºa-zisele bunuri sau din aºa-zisele rele nu sînt la
o adicã, nici una nici alta
Sînt lucruri bune, lucruri rele - ºi lucruri de mijloc - ºi printre
acestea din urmã, unele par mulþimii cã-s bune sau rele, fãrã sã
fie. Dar li se zice aºa ºi sînt luate aºa. Ca sã fiu înþeles mai bine
în ceea ce vreau sã zic, mã voi sluji de pilde.
Sãrãcia, în ochii celor mulþi, trece drept un rãu, ºi dimpotrivã,
ea nu-i. Dacã cel sãrac e veghetor ºi înþelept, sãrãcia lui poate
chiar ucide tot rãul.
Dimpotrivã, bogãþia este þinutã, de obicei, drept un bine - ºi ea
nu-i îndeobºte, dacã nu-i folositã cum trebuie. Dacã bogãþia ar fi
un bine în chip neclintit, cei ce o au ar trebui sã fie niºte oameni
de bine; dacã bogaþii nu sînt toþi virtuoºi, ci numai cei care-ºi
folosesc bine bogãþia, este limpede cã bogãþia nu-i un bine într-un
chip neclintit ºi nici prin ea însãºi, ci cã-i pusã la îndemîna
oamenilor, ca o unealtã a virtuþii. Dacã, la rîndu-i sãrãcia ar fi un
rãu, toþi sãracii ar fi rãi.
Dar cum mulþi din ei au cucerit cerul, se dovedeºte cã sãrãcia
nu-i un rãu. Dar mulþi se ridicã împotriva lui Dumnezeu, din
pricina sãrãciei lor. Aceasta nu-i însã din pricina sãrãciei, ci din
aceea a propriei lor nebunii ºi a slãbiciunii lor în duh. Dovada
ne-o dã preafericitul Iov. Se afla în cea de pe urmã sãrãcie, în
fundul prãpastiei mizeriei - ºi cu toate acestea n-a ridicat cuvînt
asupra lui Dumnezeu, ci necontenit Îi mulþumea, zicînd: Domnul
a dat, ºi Domnul a luat, binecuvîntat fie Numele Domnului!
Iar unii au devenit rãpitori ºi lacomi prin bogãþie. Nu prin
bogãþie, ci prin nebunia lor. Tot Iov aduce dovadã ºi aici. Bogat
cum era, nu numai cã nu rîvnea lucrul altuia, dar dãruia din al
sãu, iar strãinilor le dãdea gãzduire. Casa mea - zicea el - e
deschisã oricãrui strãin care vine la mine. Avraam, care aºiºderea
era foarte bogat, cheltuia totul pentru trecãtori. Nici unul, nici
altul nu ajunseserã hrãpãreþi prin bogãþie, cum nici Iov ºi Lazãr
nu ridicarã cuvînt de ocarã asupra lui Dumnezeu, din pricina
sãrãciei. Amîndoi, cu toate cã nici mãcar hrana trebuitoare
n-aveau, se arãtau de-o strãlucire atît de curatã, încît Dumnezeu
Cel ce cunoaºte aºa de bine gîndurile cele tãinuite, mãrturie a dat
celui dintîi, iar celãlalt fu rãpit din lumea aceasta în alai de îngeri,
avînd parte de fericirea veºnicã.
Asupra bolii vom face aceleaºi însemnãri. Dacã ea ar fi un rãu,
cei ce-o suferã ar trebui, numaidecît, sã fie rãi. Aºa, Timotei ar fi
trebuit sã fie rãu, el, care avea o suferinþã aºa de grea. Sã nu mai
bei numai apã, - îi zicea Pavel - ci sã iei ºi cîte puþin vin din
pricina stomacului tãu, ºi din pricina deselor tale îmbolnãviri.
Pentru aceasta Timotei n-a fost rãu. Departe de aceasta, vrednicia
cu care ºi-a dus neputinþa i-a prilejuit o rãsplatã încã mai mare.
Aºadar, boala nu-i un rãu întotdeauna. A mai fost un proroc ai
cãrui ochi fuseserã atinºi de un rãu de care nu se putea tãmãdui.
Dar acesta nu l-a fãcut rãu. El prorocea, dezvãluia viitorul, iar
neputinþa lui nu-l împiedica deloc sã fie plin de virtute.
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Dimpotrivã, sãnãtatea nu-i totdeauna numaidecît un bine. Nu-i
un bine, cînd nu ne folosim cu onestitate de ea. Cînd ne slujim de
ea pentru un scop ticãlos sau pentru a o petrece în trîndãviei, cãci
ºi trîndãvia este vinovatã! Pavel a zis: Cine nu vrea sã lucreze,
nici sã nu mãnînce.
Iatã lucruri bune, rele sau mijlocii, dupã folosinþa pe care le-o
dãm. Aºa cã la ce bun sã vorbim de sãnãtate ºi de boalã, de
bogãþie ºi de sãrãcie? Ceea ce chiar în ochii celor mulþi, este
binele cel mai mare, viaþa, ºi ceea ce e culmea rãului, moartea, nu sînt nici un bine nici un rãu în chip neclintit. ªi ele încã, sînt
lucruri bune, rele sau mijlocii dupã duhul oamenilor.
Ce vom zice? Viaþa e un bine, dacã o folosim cum se cuvine.
De-o folosim spre-a pãcãtui ºi-a rãpi, nu poate fi un bine. ªi la
întîmplarea aceasta, moartea se ararã a fi bunã de rîvnit. Pe de
altã parte, moartea, care dupã pãrerea celor mulþi, este aceea de
care trebuie mai cu seamã a fugi, poate fi o obîrºie a multe lucruri
bune, cînd are o pricinã cinstitã. Dovada ne-o dau mucenicii, pe
care moartea i-a fãcut cei mai fericiþi dintre oameni.
03 - Despre încercãrile celor drepþi
Ades aud zicîndu-se: Dacã Dumnezeu ar iubi pe cei sãraci, n-ar
îngãdui ca ei sã fie sãraci! Alþii, vãzînd un om cãzut pradã unei
neputinþe, unei boli lungi, întreabã: Ce s-au fãcut milosteniile
acestora? Ce s-au fãcut bunele lor fapte?
Ca nu cumva sã cãdeþi într-o asemenea greºealã, sã cercetãm
în amãnunþime aceastã chestie.
De vreme ce nici un om înþelept n-ar putea sã dispreþuiascã
binele ºi sã îndrãgeascã rãul, cum vom îndrãzni sã punem în
sarcina Domnului asemenea gînduri?
Cum sã credem cã Dumnezeu poate dispreþui pe cei ce se aflã
în sãrãcie, chiar virtuoºi, ºi iubi pe cei ce sînt în îmbuibare, chiar
stricaþi fiind? Cum sã ridicãm o asemenea blasfemie ºi sã nu ne
dãm seama de grozãvia judecãþii noastre?
Ca sã depãrtãm o asemenea greºealã, bãgaþi bine de seamã ceea
ce-I place lui Dumnezeu ºi ceea ce nu.
Pe cine iubeºte El? Pe cel care ascultã de poruncile Lui! Pe
acela îl voi iubi - ºi cãtre el voi merge. Nu cãtre bogat, care se
bucurã de sãnãtate, ci cãtre cel care ascultã orînduirile Mele!
ªi care-i acel pe care-l aruncã de la Sine? Cel care nu-I
împlineºte poruncile. Aºa cã de vedeþi un om care nu împlineºte
poruncile lui Dumnezeu, fie el sãnãtos, fie stînd pe multe bogãþii,
aºezaþi-l printre cei pe care Dumnezeu îi alungã de la Sine.
ªi dimpotrivã, omul plin de virtute, chiar bolnav sau lipsit,
socotiþi-l între cei iubiþi de Domnul. Cãci în încercãri se aratã
semnele prieteniei Dumnezeieºti - ºi nu în îndestulãri pãmînteºti.
N - aþ i b ãg at d e s eamã, ch i a r î n l u mea aceas t a, cã p r i et en i i
cãpeteniilor de oaste, sînt acei care în lupte stau cei dintîi în
bãtaia primejdiilor, primesc rãni, sînt trimiºi în depãrtate iscodiri?
N-aþi auzit oare cã Domnul încearcã pe cel pe care-l iubeºte, ºi cã
loveºte cu nuiaua pe fiecare din cei ce ºi-I alege de copii ai Sãi?
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Dar mulþi se poticnesc de cele ce vãd. Greºeala nu-i în ceea ce
vãd, ci în propria lor puþinãtate de minte. Nu aici ne vine rãsplata
pentru truda noastrã. Aici munca, dincolo premiile ºi cununile. Nu
cãu t aþ i aºadar în ceasul luptelor, în zi u a b ãt ãl i ei , p acea º i
odihna... Nu amestecaþi vremile!...
04 - De ce unii rãi sînt pedepsiþi din lumea aceasta,
ºi de ce nu toþi
Cineva a zis: Iatã, acela, bogatul, care sãvîrºeºte asuprirea,
rãpirea, nedreptatea - care în fiecare zi rãpeºte din cele ale
sãracilor, ºi nu are nimic de suferit!...
ªi iatã altul, care-ºi petrece vremea în bunãtate, în cumpãtare,
în dreptate, ºi care-i împodobit cu toate florile virtuþii, ºi cu toate
acestea se zbate în sãrãcie, în boli ºi în alte necazuri. Aºadar,
acestea vã scandalizeazã? Da. Atunci, dacã vedeþi mulþi din cei ce
sãvîrºesc rãpiri, loviþi de pedepse - ºi pe alþii sau chiar pe unii din
cei ce trãiesc în virtute bucurîndu-se de îndestulãrile pãmînteºti,
de ce nu întoarceþi judecata ºi nu daþi dreptate Domnului?
Pentru cã tocmai aceasta este ce mã scandalizeazã mai mult.
De ce dintre doi oameni rãi, unul e pedepsit, iar pe celãlalt îl
ocoleºte pedeapsa? ªi dintre doi oameni buni, de ce unul e
îndestulat, iar celãlalt trãieºte în încercãri?
Aceasta este tocmai o prea înaltã arãtare a Dumnezeieºtii
înþelepciuni. Dacã Dumnezeu ar pedepsi aici pe pãmînt, pe toþi cei
rãi ºi ar cinsti pe toþi cei buni, zadarnicã ar mai fi Ziua Judecãþii!
Dacã, dimpotrivã, n-ar pedepsi pe nici un pãcãtos ºi n-ar da
cinste nici unui drept, rãii ar ajunge mai rãi ºi încã foarte rãi, ºi
acei cãrora le place a huli pe Dumnezeu, încã ºi mai mult L-ar
huli, ºi ar zice cã înþelepciunea este cu totul lipsã de la cîrma
acestei lumi. Aºa cã dacã acum, cînd rãii sînt cîteodatã pedepsiþi,
iar bunii cîteodatã rãsplãtiþi, ce s-ar zice dacã nimic din acestea
nu s-ar petrece? Ce cuvinte nu ar rosti?
Pentru aceasta Dumnezeu pedepseºte pe unii rãi ºi nu pe toþi
- ºi cinsteºte pe unii buni, dar nu pe toþi. El nu pedepseºte pe toþi
pãcãtoºii, ca sã vã încredinþeze cã este înviere.
Pedepseºte pe anumiþi, ca sã sensibilizeze prin teama pe care
le-o strecoarã în suflet, pe indiferenþi. Asemenea El cinsteºte pe
unii buni, ca sã atragã prin dulceaþa acestei cinstiri ºi pe alþii la
dragostea de virtute; dar nu-i cinsteºte pe toþi, ca sã vã facã sã
înþelegeþi cã este o altã vreme cînd toþi îºi vor primi rãsplata.
Dacã ar fi toþi rãsplãtiþi aici, dupã virtutea lor, greu s-ar mai putea
crede în înviere, ºi dacã nimeni n-ar fi rãsplãtit dupã virtutea lui,
apoi mulþimea omeneascã s-ar face încã ºi mai indiferentã.
Iatã pentru ce Dumnezeu pedepseºte pe unii ºi nu pedepseºte
pe alþii. El slujeºte astfel ºi celor pe care-i pedepseºte, spãlînd
rãutatea unora ºi fãcînd pe alþii mai înþelepþi prin pedepsirea
acelora...

Pag. 5

05 - Bucuria lãuntricã nu poate fi rãpitã omului de bine
Ceea ce ne trebuie, este ca þinta tuturor faptelor noastre ºi tot
ceea ce ni se întîmplã, sã fie iubirea de Dumnezeu.
Cînd vom avea adînc înfiptã aceastã rãdãcinã în sufletul
nostru, nu numai bunul trai, cinstirea, rangurile, luãrile în seamã,
- ci ºi defãimãrile, vorbirile de rãu, ocãrile asupririlor, chinurile,
toate acestea într-un cuvînt, vor purta pentru voi roade de bucurie.
Dupã cum rãdãcinile pomului sînt amare ºi cu toate acestea din
ele i es r o ad e car e n e p lac, tot aºa întristarea dupã voia lui
Dumnezeu ne va aduce o mare bucurie.
ªtiu cei ce adesea s-au rugat ºi-au vãrsat lacrimi în suferinþã,
cîtã bucurie au cules, cum ºi-au simþit conºtiinþa curãþitã ºi s-au
ridicat de jos cu o ºi mai mare nãdejde.
Cum totdeauna am zis, nu din firea lucrurilor, ci din înclinãrile
noastre se iveºte necontenit întristarea sau bucuria. Aºadar de
vom face ca ele sã fie ceea ce se cade sã fie, avem bun temei de
bucurie neamestecatã. Cît priveºte trupul, felul vãzduhului ºi
înrîuririle dinafarã îi pricinuiesc mai puþin rãu sau mai puþin bine
decît propria lui alcãtuire. Tot asemenea este ºi pentru suflet, ba
încã mai limpede, cãci asupra trupului vine de se nãruie trebuinþa
cea trupeascã, pe cînd pentru suflet, totul atîrnã de voinþã.
Dacã rîvniþi dupã mulþumire, nu urmãriþi bogãþia, nici
sãnãtatea trupeascã, nici slava, nici puterea, nici luxul, nici
ospeþele desfãtãtoare, nici veºmintele de mãtase, nici ogoarele
mãnoase, nici casele arãtoase, - nimic asemenea acestora.
Ci cãutaþi înþelepciunea cea dupã Dumnezeu ºi alegeþi calea
virtuþii. ªi nimic din ce este, nimic din ce poate fi, nu va avea
tãrie sã vã mî h n eas cã. C e zi c eu sã vã mîhneascã? Ceea ce
mîhneºte pe alþii, vouã vã va spori bucuria!
06 - Remuºcarea
Înaintea pedepselor din viaþa de dincolo, chiar în lumea
aceasta, cei rãi, trãitori în pãcat, sînt pedepsiþi. Nu-mi vorbiþi fãrã
sã nu-l fi vãzut mai îndelung pe omul acela care se bucurã de-o
masã îmbelºugatã, care-i acoperit cu veºminte arãtoase, care
merge înconjurat de alai de slujitori, care ºtie sã parvinã, ci
cugetaþi la conºtiinþa lui. Veþi vedea acolo o mare neliniºte
pricinuitã de pãcate, o temere neîncetatã; mintea ridicîndu-se ca
î n t r- u n t r i b u n a l p e j i l þ u l r e g e s c a l c o n º t i i n þ e i , f ã c î n d p e
judecãtorul ºi chemînd sã vinã sub chip de cãlãi, toate gîndurile
rele, voinþa ticãloasã, sfãrîmînd-o în lovituri din pricina greºelilor
sãvîrºite, dojenind-o cu asprime, chiar cînd nimeni n-ar ºti de
aceste greºeli, ci numai Dumnezeu care Singur le vede pe toate.
Cel ce sãvîrºeºte adulterul, chiar cînd e nesfîrºit de bogat ºi
nimeni nu-l învinuieºte, necontenit se învinuieºte pe el însuºi;
plãcerea îi este clipã, apãsarea - duratã... El duce cu sine un gîde
nemilos: conºtiinþa lui!
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Se osîndeºte pe sine, n-are rãgaz sã rãsufle: în pat, la masã,
noaptea, adesea în vis, vede nãlucirile pãcatului sãu, are destinul
lui Cain, este neliniºtit ºi plînge pe pãmînt - ºi fãrã ca nimeni sã
ºtie, duce în el fãrã încetare un foc. Aceeaºi soartã au hrãpãreþii
ºi tîlharii. Aceeaºi lacomii ºi într-un cuvînt, toþi cei ce trãiesc în
pãcat. Iar sã poþi cumpãra pe acest judecãtor lãuntric, - e cu
neputinþã!
07 - Zgîrcitul ºi osînditul la ocnã
Zgîrcenia nu lasã pe iubitorii ei sã se bucure de o stare mai
b u n ã d ecî t cei o s î n d i þ i l a o cn ã. Ca sã ne d ãm s eama cî t d e
nefericiþi sînt, ascultaþi vã rog cum e cu unii ºi cum e ºi cu
ceilalþi.
Se ºtie cã pãmîntul din care se scoate sarea, are în adîncimile
lui întunecoase, multe ascunziºuri. Ocnaºul primeºte cînd intrã în
ea o lampã ºi un tîrnãcop, ºi mai duce cu el o micã sticluþã din
care picãturã cu picãturã varsã untdelemn în lampa sa, cãci dupã
cum am spus, acolo chiar în miezul zilei stãpîneºte un întuneric
fãrã egal. Cînd vine vremea sã-ºi ia necãjita-i hranã, el, osînditul,
nu ºtie cît e ceasul. Dar temnicerul deasupra capului lui, zguduie
p r ãp a s t i a c u g l a s u l s ã u . E s e m n c ã z i u a s - a s f î r º i t . N u v ã
cutremuraþi de o asemenea priveliºte?
Sã vedem însã, dacã zgîrciþii nu îndurã suferinþe încã ºi mai
crude ca acestea. Au un temnicer încã mai aspru - zgîrcenia - cu
atît mai neînduplecat, cu cît trupul lor le þine sufletele în obezi.
ªi întunericul în care zac e încã ºi mai groaznic decît acel din
ocnã; în locul unde merg, îl duc cu ei. Ochiul sufletului lor e
stins.
Aºa cã Hristos îi socoteºte întru totul nefericiþi cînd zice: Aºa
cã, dacã lumina care este în tine este întuneric, cît de mare
trebuie sã fie întunericul acesta! Ocnaºii au mãcar o lampã care-i
lumineazã, zgîrciþii nici chiar pe aceasta n-o au, aºa cã la tot pasul
cad în prãpãstii. Ocnaºii cînd vine noaptea ies la luminã ºi se
adãpostesc în lãcaºul deschis nefericiþilor zilei, adicã somnul, cît
despre zgîrciþi, ei nu au acest privilegiu din pricina lãcomiei. Pînã
ºi noaptea îi frãmîntã grijile ºi fãrã ca nimeni sã-i tulbure, chiar
în miezul celei mai mari liniºti, ei se macinã în sine!
08 - Dorinþa de rãzbunare aduce nefericire
Crezi cã te rãzbuni asupra aproapelui, dar te chinuieºti pe tine
însuþi. Te dai în braþele pornirii ca unui cãlãu lãuntric care te
împresoarã din toate pãrþile; ºi-þi sfîºii liniºtea. Ce poate fi mai
nefericit decît un om mereu stãpînit de mînie?
Ca ºi nebunul furios care nu se bucurã niciodatã de liniºte;
care e fãrã încetare în fierbere, zi de zi furtuna gîndurilor lui se
înteþeºte ºi îºi aduce aminte de vorbele ºi faptele celui care l-a
jignit, îi aude numele. Se umple de grea mînie, ca fiara - ºi se
frãmîntã în sine fãrã încetare, îl zãreºte numai; iatã-l cãzut pradã
groazei, tremurului, ca ºi cum ar suferi cele mai mari rele. Îl vãd
vecinii, casa, strada. Toate aceste priveliºti sînt un chin pentru el.
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Cînd iubim pe cineva, vederea veºmintelor lui, a casei, a strãzii
pe care stã, ne face de îndatã sã tresãltãm de bucurie. Asemenea,
de vom vedea pe prietenul celor pe care-i urîm ºi-i detestãm, casa
sau strada lor, sau orice ar fi în legãturã cu ei, totul ne sîcîie - ºi
fiecare din aceste lucruri este pentru noi cauzã de rãniri repetate
ºi usturãtoare. Pentru ce aºadar, asemenea împresurãri, atîta chin,
atîta asuprire? Chiar dacã rãzbunãtorii n-ar fi ameninþaþi cu
chinurile iadului ºi doar tortura care ne-o prilejuieºte dorul de
rãzbunare ar trebui sã ne îndemne sã iertãm greºelile celor care
ne-au jignit.
09 - Neajunsurile îmbuibãrii
Sã nu vã miraþi dacã Domnul numeºte îmbuibãrile, spini. Nu
vã daþi seama pentru cã patima vã îmbatã. Dar cei sãnãtoºi ºtiu cã
îmbuibarea stricã mai mult ca spinii, cã ea roade mai mult decît
grija, cã ea aduce grele suferinþe ºi trupului ºi sufletului.
Nu, grija nu sfãrîmã atît de mult ca îmbuibarea. Cînd cel care
trãieºte în îmbuibare este forfecat de nesomn, cînd tîmplele îi
zvîcnesc, cînd capul îi este greu ca de plumb, cînd mãruntaiele îi
c l o co t es c - v ã p u t eþ i d a s eama cu m a c e s t e d u r e r i s î n t ma i
groaznice decît spinii. Spinii, oricum i-ai apuca, însîngereazã
mîna - asemenea îmbuibãrile rãnesc picioarele, mîinile, capul,
ochii, adicã întreg trupul. Ele sînt serbede ºi uscate, ca ºi spinii,
aduc stricãciuni însã ºi mai grele ºi mai ales în miezul lucrurilor.
Aduc o îmbãtrînire timpurie, veºtejesc simþurile, întunecã
mintea, orbesc duhul care era clarvãzãtor, fac trupul moale ºi fãrã
viaþã, sporind patimile, îngrãmãdind relele, îngreunîndu-l peste
mãsurã. De aici, acele numeroase ºi repetate cãderi - nenumãrate
naufragii...
10 - Despre robia celor mari
Nimic nu stricã spiritul de libertate, ca a fi prins de treburile
lumii ºi a fi împresurat de ceea ce se cheamã strãlucire. Nu ai
unul, doi, trei stãpîni, ci o mie. N-are a face dacã acest stãpîn este
sau nu, el însuºi liber.
Va sã zicã este o singurã fiinþã de care trebuie sã asculte acest
rob al unui rob - ºi dacã acesteia îi dã ascultare, el poate fi liniºtit
toatã viaþa. Cel mare, sã zicem demnitarul, dimpotrivã n-are
numai un stãpîn sau doi, ci o mulþime - ºi de toate felurile. Mai
întîi trebuie sã slujeascã împãratului însuºi; ºi-i cu totul altceva
sã ai un stãpîn mai mic ºi nu unul mare, ale cãrui urechi aud
spunîndu-se ºi care îºi mutã protejarea cînd asupra unora, cînd
asupra altora. Cel mare, fie cã n-are nimic a-þi imputa, este
bãnuitor asupra fiecãruia ºi asupra tuturor: cei ce slujesc cu el, cei
de sub porunca lui, prietenii, duºmanii...
Dar veþi zice: robul se teme ºi el de stãpînul sãu. Dar e acelaºi
lucru sã te temi de unul sau de mai mulþi? Încã voi zice: dacã veþi
bãga de seamã lucrurile cu grijã, veþi vedea cã robul nu are a se
teme de nimeni. Cum aºa? Fiindcã nimeni n-are de gînd sã-l
goneascã din starea în care se aflã ºi sã-i ia locul; aºa cã, din
partea aceasta, nimeni nu are a-i întinde nici o cursã!
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La curte nimeni n-are ceva mai bun de fãcut decît sã uzurpe pe
cel care se aflã în mai mare cinste, ºi se bucurã de cele mai alese
favoruri ale împãratului. Aºa cã trebuie mãgulitã toatã lumea; ºi
cei de sus, ºi cei egali, ºi prietenii.
Unde stãpîneºte invidia ºi dragostea de slavã, prietenia curatã
nu poate propãºi. Dupã cum cei ce au aceeaºi îndeletnicire nu se
pot iubi cu adevãrat ºi sincer, tot aºa este - ºi încã mai mult - cu
oamenii de lume care-s de acelaºi rang ºi care-s stãpîniþi de
aceleaºi ambiþii. De aici rãzboiul acela, ascuns ºi fãrã cruþare.
11 - Sãracul gustã mai multe plãceri decît bogatul
Bogãþia pare sã aibã mai mulþi adepþi ºi aspiranþi. Dar ºi la
masa sãracilor putem vedea acelaºi lucru; ºi ei se bucurã, iar
desfãtarea lor este una curatã. Nu vã miraþi de spusele mele, nu
spun aici cuvinte deºarte. Am sã vã demonstrez prin fapte.
Se ºtia cã plãcerea pe care cineva o simte la ospeþe nu atîrnã
numai de felul mîncãrurilor, ci ºi de buna poftã ºi dispoziþie a
comesenilor. De pildã, cel ce se aºeazã la masã fiind înfometat,
va gãsi o tot atît de mare plãcere, fie cã mãnîncã o mîncare din
cel e mai s i mp l e, f i e cã mãn î n cã u n a d eo s eb i t ã, r af i n at ã º i
împodobitã în fel ºi chip.
Dimpotrivã, acela care nu se aºeazã la masã cu drag, ci din
obligaþie, care se pune sã mãnînce nefiindu-i foame, nu va simþi
nici o plãcere, chiar de i s-ar da cele mai alese bucate, fiindcã
pofta nu-i este trezitã.
ªi Sfînta Scripturã ne-o confirmã cînd spune: Omul sãtul dã la
o parte fagurul de miere, iar celui înfometat ºi amarul i se pare
dulce!... ªi totuºi, ce poate fi mai dulce decît fagurul de miere?
Dar celui sãtul, zice Scriptura, nu-i face nici o plãcere. ªi ce-i mai
neplãcut decît ceea ce-i amar? Dar cît de dulce îi pare celui aflat
în lipsã! Cãci sãracii nu cugetã sã mãnînce decît împinºi de
nevoie ºi de foame; cei bogaþi, oricine poate vedea, nu aºteaptã
atît de mult - ºi de aceea ei nu gustã o plãcere adevãratã ºi curatã.
Ceea ce spuneam aici nu-i adevãrat numai cu privire la hranã,
ci ºi la bãuturã. Dupã cum foamea este aceea care aduce mai
degrabã plãcerea decît mîncãrurile însele, tot aºa aici setea-i aceea
care face plãcutã bãutura, fie chiar cînd e vorba numai de apã.
Ceea ce profetul a spus-o prin cuvintele: Mierea stîncilor îi
saturã. Nicãieri nu citim în Scripturã cã Moise ar fi fãcut sã iese
miere din stîncã - peste tot e vorba de rîuri de apã curgãtoare, de
undã proaspãtã. Care-i aºadar înþelesul vorbelor acelora? Cãci
Scriptura nu minte niciodatã. Evreii erau însetaþi ºi erau sfîrºiþi
de nevoi cînd stãturã faþã în faþã cu apa aceea proaspãtã; ºi pentru
ca sã arate plãcerea pe care le-a pricinuit-o bãutura, Scriptura a
numit miere aceastã apã. Ea n-a fost prefãcutã în miere, dar
însetarea celor care o beau fãcea unda aceasta mai dulce ca
mierea.
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De cîte ori sãrmanii oameni care lucreazã, hãrþuiþi, arºi de sete,
beau apa cea limpede cu plãcerea despre care vorbim, pe cînd
bogaþii care au la îndemînã un vin ales, plin de mireasmã, avînd
toate însuºirile unei bãuturi deosebite, nu simt niciodatã o plãcere
comparabilã cu a celor sãrmani!
Tot aºa-i ºi cu somnul. Nici o saltea moale, nici un pat
împodobit, nici tãcerea care domneºte în odaie, nici altceva
asemãnãtor nu prilejuieºte un somn dulce ºi plãcut, aºa precum îl
stîrneºte munca, osteneala, nevoia numaidecît de a dormi; ce
binefacere e clipa cînd te aºezi în pat!
Viaþa aduce mãrturie aici - ºi înaintea ei o aduce Scriptura.
Aceasta voia sã ne arate Solomon, cel hrãnit cu atîtea îndestulãri,
cînd zice: Somnul este dulce pentru rob, fie cã a mîncat mult, fie
cã puþin. De ce a zis el: fie cã a mîncat mult, fie cã puþin? Fiindcã
amîndouã, lipsa sau prea multa îndestulare gonesc de obicei
somnul. Cea dintîi, uscînd trupul, aduce uscãciune pleoapelor,
înãbuºã rãsuflarea, pricinuind încã ºi alte multe suferinþe. Dar
oboseala este un astfel de balsam, încît nici unul, nici altul din
aceste lucruri nepotrivite n-ar putea sã împiedice pe om sã
doarmã. Dupã ce oamenii au alergat ici-colo toatã ziua pentru a-ºi
sluji stãpînii, primesc la sfîrºit o rãscumpãrare a trudei ºi a
ostenelilor lor, gustînd bucuria somnului.
Datoritã bunãtãþii Dumnezeieºti, plãcerile acestea nu se
cu mp ãr ã c u a u r s a u c u a rg i n t , ci cu t r u d ã, cu n ev o i e º i cu
cumpãtare. Bogaþii nu le pot cumpãra cu preþul acesta. Culcaþi pe
saltelele moi, ei adesea îºi petrec noaptea fãrã somn. Mãcinaþi de
tot felul de gînduri, ei nu se pot bucura de un somn bun. Ci
sãracul, isprãvindu-ºi truda cea de toate zilele, cu trupul ostenit,
aflã numaidecît ce pune capul pe pernã, un somn adînc, plãcut ºi
netulburat, rãsplatã simþitã a dreptelor lui osteneli.
Dar dacã sãracul doarme, bea, mãnîncã cu mai mare plãcere
decît bogatul, ce preþ mai are bogãþia, despuiatã de ascendentul ce
pãrea cã are asupra sãrãciei?...
12 - Moleºeala trupului lucreazã asupra sufletului
Cînd trupul se moleºeºte, e de netãgãduit cã ºi sufletul îºi va
avea partea lui de scãdere. În multe rînduri, puterile lui sînt
înrîurite de starea trupului. Boala care ne slãbeºte, ne face sã fim
alþii decît cei care eram cînd sãnãtatea nu ne pãrãsise.
Dacã strunele unui instrument dau sunete moi ºi fãrã vlagã din
pricinã cã nu sînt destul de întinse, talentul artistului va fi urmãrit
de nedesãvîrºirea coardelor instrumentului sãu. Tot aºa trupul
poate pricinui sufletului multe neajunsuri.
De aceea n-am sã spun sã vã supuneþi trupul la ajunãri
prelungi, ci trebuie sã vã hrãniþi cu ceea ce poate sã vã fie de
folos sãnãtãþii; sã vã nutriþi trupul, fãcînd din el o unealtã
as cu l t ãt o ar e º i b i n e o r î n d u i t ã a l u cr ãr i l o r duh u l u i v o s t r u ,
mulþumitã bunei lui întocmiri ºi a trãiniciei mãdularelor sale
laolaltã.
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Dacã-l îngreunaþi de prea multã hranã, nu este bine. Nu purtaþi
grijã de firea pãmînteascã, pentru ca sã-i treziþi poftele. A spus
cu dreptate, pentru ca sã-i treziþi poftele, cãci îmbuibarea este
aceea care porneºte dorinþele cele mîrºave. Oricît de înþelept ar fi
acel care se leapãdã acestei îmbuibãri, de la sine vinul ºi mîncarea
îmbelºugatã îl vor tulbura, de la sine se va simþi destrãmat, de la
sine va fi cuprins de o înflãcãrare din ce în ce mai arzãtoare.
De aici pofta trupeascã ºi adulterul. Pofta trupeascã nu are cum
se ivi într-un trup înfometat, nici chiar în trupul care s-a mulþumit
cu hrana cea de trebuinþã. Trupul în care zvîcnesc necurate pofte,
e acela care se lasã cuprins de îmbuibare.
13 - Despre trîndãvie
Leneºul se scoalã din pat dupã ce soarele a rãsãrit demult în
piaþã, cînd cei mulþi s-au ºi sãturat de muncã. Dupã ce se scoalã,
se întinde, întocmai ca porcul pus la îngrãºat! ªi-a risipit în
somnolenþã cea mai frumoasã parte a zilei, stînd întins multã
vreme în pat. Apoi se gãteºte ºi pe urmã iese la ivealã.
Veritabilã priveliºte a neruºinãrii! Ajunge undeva, se aºeazã,
spune ºi face asemenea lucruri, încît mai bine ar fi fost pentru el
sã fi dormit mai departe decît sã se fi sculat!...
Aude o veste neliniºtitoare, n-are tãria nici cît a unui copilaº;
iar la o veste bunã, nu-i nici un copilaº care sã se bucure mai tare
ca el. Tot ceea ce-i rãu se prinde de el. ªi-i gata la mînie, la
invidie, la gelozie, la toate viciile. Zi de zi boala i se înrãutãþeºte.
Cade într-o apatie; nu-i decît cenuºã ºi pulbere.
Sã vedem aºadar care-i dulceaþa trîndãviei. S-ar crede cã-i
libertatea, lipsa de îndeletnicire. Dar ce este oare mai departe de
plãcere decît un om care nu are nimic de fãcut? Ce stare mai grea
ºi mai ticãloasã?...
Este în firea sufletului sã fie fãrã încetare în miºcare - el
neputînd suferi repausul. Dumnezeu a creat fiinþa omeneascã
pentru muncã; a lucra îi este firea, a sta e împotriva firii lui. Sã
nu judecãm dupã cei bolnavi, ci sã ne gîndim la încercãrile
noastre. Nimic nu este mai distru ct i v ca s ed en t arismul, ca
trîndãvia. Pentru aceasta Dumnezeu ne-a orînduit legea muncii.
Trîndãvia stricã toate, însãºi mãdularele trupului nostru. Dacã
ochiul nu-ºi împlineºte treaba - sau gura, sau stomacul sau oricare
altã parte a trupului nostru, o boalã grea ne paºte. Dar mai mult
decît pentru toate, acestea se adeveresc pentru suflet.
14 - Despre muncã
Obîrºia multor rele stã în aceea cã mulþi oameni cred cã-i mai
bine sã-ºi deturneze, de ruºine, profesia.
Ori ap. Pavel însuºi, nu se ruºina sã mînuiascã cuþitul ºi sã
coase pieile; ba chiar se lãuda cu asta, cînd veneau la el bãrbaþi
mari cu faimã. Nu numai cã nu se ruºina, dar în epistolele sale, ca
de pe un stîlp de bronz, ºi-a arãtat îndeletnicirea. Ceea ce învãþase
la începutul vieþii lui, a urmat sã facã, cu toate cã fusese rãpit în
paradis, unde avusese tainice vorbiri cu Dumnezeu!
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ªi noi, care nu facem cît tãlpile încãlþãmintei lui, ne ruºinãm
de ceea ce el era atît de mîndru! În fiecare zi pãcãtuim ºi nu ne
întoarcem - ºi-n aceasta nu vedem nimic ruºinos - iar ca sã ne
scoatem hrana dintr-o cuviincioasã muncã, iatã de ce ne este
ruºine ºi fugim ca de o nelegiuire!
Spuneþi-mi: în ce v-aþi pus nãdejdea cã veþi fi mîntuiþi?
Sã ne ruºinãm dacã pãcãtuim, dacã supãrãm pe Dumnezeu,
dacã facem un lucru neîngãduit.
Fiecare sã se mîndreascã cu meºteºugul sãu, cu munca sa. Prin
muncã vom goni lesne din duhul nostru gîndurile vinovate, vom
veni degrabã în ajutorul celor lipsiþi ºi vom împlini porunca
Domnului Hristos, cînd spune: Este mai ferice sã dai decît sã
primeºti.
15 - Lipsa de ruºine jigneºte pe Dumnezeu în lucrãrile Sale
Dumnezeu, ca un lucrãtor îndemînatic, a fãcut pe om, a fãcut
sã se nascã o frumuseþe ce uimeºte, fiinþã de o onoare aparte.
Nu jigniþi aºadar pe Creator ºi nu faceþi din lucrarea
îndemînãrii Lui un lucru de desfrînare ºi de nerozie!
Minunaþi-vã de frumuseþe ca sã slãviþi pe Creator!
Lucrarea este frumoasã. Se cade aºadar sã adorãm pe Cel ce a
sãvîrºit-o, nu sã-L jignim. Dacã cineva, stînd în faþa unei statui
de aur, a unei efigii împãrãteºti, le-ar întina, nu i s-ar cuveni
pedeapsã grea? Cînd aºadar o necuvenitã purtare în lucrurile
omeneºti poate duce la o atît de mare pedeapsã, cu cît mai mult
se cuvine pedeapsã celui ce necinsteºte Lucrarea lui Dumnezeu!...
16 - Neruºinarea este o nerecunoºtinþã faþã de Mîntuitorul
Voi sînteþi mãdularele lui Hristos, voi sînteþi templul Duhului
Sfînt.
Nu vã faceþi aºadar mãdularele ca ale unei desfrînate. Nu
trupul vostru va fi întinat atunci, cãci trupul vostru nu este al
vostru, ci al lui Hristos!
A zis acestea El, ca sã arate cã ne iubeºte, pentru cã l-a fãcut
al Sãu trupul nostru - ca sã ne scoatã din puterea care ne duce la
rãu.
Cãci dacã trupul vostru nu este al vostru, n-aveþi puterea - zice
el - de a întina un trup care nu-i al vostru, mai cu seamã dacã el
este al Domnului - ºi nici de a întina templul Duhului Sfînt.
Dacã cineva vine în locuinþa cuiva ºi se poartã necuviincios,
el va putea fi aspru pedepsit. Cel ce din templul regelui face
spelunca unui bandit, cugetaþi ce pedeapsã îl aºteaptã!...
Gîndiþi-vã aºadar la acestea - ºi respectaþi pe cel ce locuieºte
în voi. Nu v-aþi fãcut toþi mãdulare ale lui Hristos? Aduceþi-vã
aminte - ºi aceasta vã va þine în curãþie - ale cui erau aceste
mãdulare înainte - ºi ale cui sînt ele acum?
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Aºa cã de aici înainte, nu mai aveþi putere sã faceþi ce vreþi cu
ele, ci sã slujiþi Celui ce v-a eliberat. Noi ne dãm trupul nostru
diavolului, ticãlosul domn al desfrînãrii, iar Hristos vãzînd
aceasta a descãtuºat-o ºi a scos-o de la aceastã afurisitã tiranie. Ea
aºadar nu mai e a noastrã, ci a Aceluia care a eliberat-o. Vreþi sã-i
daþi cinstire ca unei mirese regeºti, nimeni nu vã împiedicã. Iar
dacã vreþi s-o scufundaþi iarãºi în viaþa de odinioarã, veþi suferi
cuvenita pedeapsã pentru asemenea nelegiuire.
17 - Patimile fireºti ºi patimile nãscocite
Ceea ce ar trebui sã vedem, nu este cã dragostea de bogãþii ne
asupreºte, ci cã aceastã asuprire este nãscutã de nepãsarea ºi
trîndãvia noastrã.
Mulþi stau gata sã spunã cã nu ºtiu ce este argintul. Dorinþa de
a-l avea nu-i deloc fireascã.
Dorinþele fireºti au fost aºezate în om dintru început, de la
facerea lumii; dar îndelungã vreme, nimeni n-a ºtiut ce-i aurul ºi
argintul. De unde se trage aºadar dorinþa de a le avea? Din slava
deºartã - ºi dintr-o nemaipomenitã trîndãvie!
Sînt dorinþe nevoite, altele sînt fireºti, altele nu-s nici din
acelea, nici din acestea. De pildã: dorinþele a cãror împlinire este
necesarã vieþuirii trupului, sînt trebuitoare ºi fireºti; dorinþa de a
bea, de a mînca, de a dormi.
Iubirea trupeascã e fireascã, fãrã a fi numaidecît trebuitoare cãci mulþi au izbîndit asupra ei, fãrã sã piarã. Cît despre dorinþa
de bogãþie, nu-i nici trebuitoare, nici fireascã. Este o dorinþã de
prisos. De vrem, putem scãpa de asuprirea ei...
18 - Patimi proprii diferitelor vîrste
Viaþa este ca o nesfîrºitã mare.
În mãrile cele adevãrate sînt anumite locuri în care putem
întîmpina felurite primejdii. Tot aºa este ºi cu viaþa noastrã.
Marea care ni se înfãþiºeazã cea dintîi este aceea a copilãriei,
mult zbuciumatã, prin lipsa de înþelepciune ºi prin nestatornicia
vîrstei. De aceea copiilor le sînt rînduiþi îndrumãtori ºi profesori,
pentru ca educaþia lor sã facã faþã nedesãvîrºirii copilãreºti care
e fireascã.
Ieºind din copilãrie intrãm în marea adolescenþei, în care
vînturile bat încã ºi mai tare, în vreme ce poftele cãrnii se ridicã
în noi. La vîrsta aceasta cu greu se poate îndrepta cineva. Nu
numai pentru cã vînzolelile sînt mai puternice, ci pentru cã nu se
aflã remuºcãri pentru greºelile fãcute. Profesorii ºi îndrumãtorii
s-au ºters. ªi atunci cînd vînturile sînt mai tari, cînd pilotul este
fãrã putere, iar altcineva nu se mai gãseºte care sã dea îndrumare,
lesne putem cugeta la ce dezlãnþuire ajunge furtuna.
Dupã acest rãstimp de viaþã, se aratã vîrsta coaptã, cãreia îi
vine sarcina unei gospodãrii. Atunci te însori, îþi faci un cãmin,
creºti copii ºi eºti împresurat de nori de griji. Dar ºi atunci
înfloresc mai cu seamã gelozia ºi zgîrcenia.
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19 - Stricãciuni legate de bogãþie ºi de sãrãcie
Cercetaþi cu bãgare de seamã necazurile bogãþiei ºi ale
sãrãciei, sau mai degrabã nu ale bogãþiei ºi sãrãciei, ci ale celor
ce sînt bogaþi sau sãraci.
Sã vedem în care din aceste douã stãri sîntem mai bine
înarmaþi pentru mîntuirea noastrã. Care credeþi cã este pãcatul
alipit sãrãciei? Minciuna. Dar bogãþiei? Trufia, mama tuturor
pãcatelor, care a fãcut pe diavol ceea ce este, din ceea ce nu era
la început.
Altã rãdãcinã a tuturor relelor este lãcomia; ºi cine este mai
aproape de aceasta, sãracul sau bogatul? Vãdit este cã bogatul! Cu
cît mai mult are, cu atît mai mult doreºte.
Deºartã slavã apoi în stare a nimici o mie de fapte bune, ºi din
nou, cel bogat, în preajma ei se aflã... Sãracul nu doreºte atît de
mult ceea ce-i este de trebuinþã, pe cît bogatul ceea ce-i este de
prisos - ºi ca sã-ºi desãvîrºeascã rãutatea, sãracul n-are mijloacele
pe care le are bogatul.
Aºadar, voind ºi putînd mai mult, bogatul va pãcãtui mai mult.
Cel sãrac nu se teme atît de mult de foame, pe cît cel bogat se
înfricoºeazã ºi se frãmîntã la gîndul sã piardã ceea ce are ºi la
acela cã n-a pus la adãpost toate bunurile. Aºa cã acesta stînd aºa
de aproape de slava cea deºartã, de trufie ºi de lãcomie, ne
întrebãm ce nãdejde de mîntuire va avea - ºi cum va putea el intra
pe uºa cea strîmtã?
20 - Blîndeþea ºi laºitatea - economia ºi zgîrcenia
Trebuie multã bãgare de seamã sã putem lãmuri ceea ce este
una ºi ceea ce este alta, aceasta pentru cã alãturi de virtuþi se aflã
viciile, alãturi de uºurinþa exprimãrii obrãznicia, alãturi de
blîndeþe laºitatea.
Sã ia aminte bine oricine crede cã este stãpîn al unei virtuþi, pe
cînd el nu are decît viciul!
Aºadar ce este blîndeþea ºi ce este laºitatea? Sã nu ajuþi pe cei
jigniþi, sã rãmîi mut cînd sînt asupriþi, - aceasta-i laºitate; sã
suferim jignirile pe care ni le fac alþii, iatã ce este blîndeþea.
Ce este curajul opiniei? Acelaºi lucru: a lupta pentru altul. Dar
obrãznicia? Cînd vrei sã te rãzbuni tu însuþi. Blîndeþea ºi curajul
opiniei merg împreunã, ºi tot împreunã, pe altã parte, obrãznicia
ºi laºitatea. Cine se mîhneºte de propriile sale suferinþe, greu îi va
fi sã se mîhneascã de ale altora. Cine nu se rãzbunã pe sine bine,
va rãzbuna pe alþii.
Mãrinimia este o virtute, dar e vecinã cu risipa.
Economia asemenea e o virtute, alãturi de ea se aflã zgîrcenia.
Sã apropiem iarãºi virtuþile. Risipitorul nu-i mãrinimos. Cum
oare!... Cel înlãnþuit de mii de patimi va putea avea duh înalt? Nu
dispreþuieºte bogãþiile, ci-i stãpînit de alte patimi. Nu-i mai liber
decît omul pe care tîlharii îl silesc sã-i asculte. Nu din dispreþ
pentru bogãþii le risipeºte, ci numai din pricinã cã nu ºtie sã le
chiverniseascã cum se cuvine.
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De ar fi cu putinþã sã le ºi pãstreze ºi sã le ºi foloseascã, iatã
ce ar face. Este mãrinimos acela care-ºi cheltuieºte averea aºa
cum se cade, cãci duh cu adevãrat înalt are acela care nu-i rob
patimii ºi cãruia puþin îi pasã de bogãþii. Economia, ºi ea este un
bine.
Cel ce meritã nume bun, este acela care cheltuieºte cu
înþelepciune, nu la întîmplare ºi fãrã discernãmînt. Cu totul
altceva este omul zgîrcit.
Economul nu cheltuieºte decît cînd trebuie, cel zgîrcit nu se
atinge de avutul sãu, nici chiar cînd nevoia o cere. Economia,
putem zice, este sorã cu mãrinimia. Sã punem aºadar deoparte
mãrinimia ºi economia, de alta risipa ºi zgîrcenia. Unele se þes din
micimea de suflet, altele din mãreþia lui.
21 - Trufie ºi hotãrîre - umilinþã ºi josnicie
Nimic nu este mai strãin sufletului creºtin ca trufia.
Zic trufie ºi cîtuºi de puþin cinstitã vorbire ºi curaj, care se
potrivesc de minune creºtinului.
Tot aºa una-i umilinþa ºi altceva josnicia, linguºirea ºi
lichelismul. Dar vã limpezesc prin cîteva pilde.
Firea - se pare - le potriveºte ºi pe cele ce sînt potrivnice.
Lîngã grîu, neghina, lîngã trandafir spinii.
Copiii ar putea fi înºelaþi, dar oamenii maturi, cunoscãtori, ca
sã zicem aºa, în aceastã plugãrie duhovniceascã, ºtiu sã
deosebeascã ceea ce-i rãu de ceea ce-i cu adevãrat bine.
Doriþi sã înþelegeþi convieþuirea umilinþei ºi a libertãþii?
Ascultaþi pe ap. Pavel: Prea puþin îmi pasã de voi fi judecat de
voi sau de lume - iar eu nu mã judec pe mine însumi. ªtiu cã n-am
fãcut nici un rãu. Dar nu sînt îndreptãþit deloc pentru aceasta.
Voiþi acum sã aflaþi ce-i linguºirea? Ascultaþi pe nebunii de
iudei: Noi n-avem alt rege decît pe Cezarul!...
Într-un cuvînt, obrãznicia este a te lãsa prins de mînie, a te
împrãºtia în cuvinte de ocarã fãrã temei, a voi sã te rãzbuni sau
a te lãsa dus de porniri nedrepte.
Fermitatea în grãire, curajul, înseamnã tocmai a înfrunta
primejdiile ºi moartea - a lãsa deoparte, pentru a plãcea lui
Dumnezeu, duºmãnia, linguºirea ºi josnicia.
Umilinþa este a sluji altora, cu gîndul de a fi pe placul lui
D u mn ezeu , a te coborî din înãlþimea demni t ãþ i i t al e, ca s ã
sãvîrºeºti o lucrare cu adevãrat mare ºi admirabilã, - iatã ce-l
onoreazã pe om!
22 - Tot creºtinul poate lucra la rãspîndirea învãþãturii bune
Nu-i puþin lucru acela de a nu ne interesa de fraþii noºtri.
Iatã pilda cu omul care ºi-a îngropat talantul. Purtarea lui, în
ce-l priveºte, pãrea a nu fi greºitã. El nu pãcãtuise nimic cu
privire la pãstrarea lucrului încredinþat, pentru cã l-a înapoiat
întreg. Dar el a pãcãtuit cu privire la felul în care a folosit acest
lucru. N-a înmulþit ceea ce i se încredinþase - ºi de aceea a fost
pedepsit.
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Vedem aºadar cã pentru a fi mîntuiþi, nu-i de ajuns ca noi
înºine sã fim plini de foc, luminaþi, cuprinºi de dorinþa de a
a s c u l t a S f î n t a S c r i p t u r ã . C i t r e b u i e s ã v al o r i f i cãm l u c r u l
încredinþat º i s ã- l î n mu l þ i m at u n ci cî n d l u cr î n d l a p ropria
mîntuire, sã facem legãmînt de a avea grijã ºi faþã de alþii.
Luaþi aminte cît de uºoare sînt poruncile Stãpînului în cele
omeneºti. Cei ce împrumutã banii stãpînului lor, sînt þinuþi sã-i
înmulþeascã. Aþi împrumutat - li se zice - vi se cade a-i înmulþi;
eu n-am de-a face cu cel care i-a primit.
Dumnezeu nu face aºa: El ne porunceºte numai de a da, iar de
înmulþire, nu mai rãspundem noi.
Sã ducem învãþãtura la fraþii noºtri, fie cã ascultã, fie cã nu.
De ne ascultã, cîºtig va fi ºi pentru ei ºi pentru noi. Nu ne ascultã,
îºi asumã rãspunderea. Am fãcut ceea ce ni se cerea, dîndu-le
sfaturi; iar ei de nu le împlinesc, nimic supãrãtor nu va veni
pentru noi. Greºeala nu-i de a încredinþa, ci de a nu-i sfãtui.
Dupã ce ne-am împlinit lucrarea ºi i-am sfãtuit cu bunã urmare
ºi stãruinþã, - nu mai sîntem noi, ci vor fi ei cei care vor da
socotealã lui Dumnezeu.
Se cade sã fim folositori nu numai nouã, ci asemenea ºi altora.
Hristos ne-a învãþat aceasta, asemãnîndu-ne cu sarea, cu
dospirea, cu fãclia; toate lucruri de folos ºi cu folosinþã pentru
alþii.
Fãclia nu arde pentru ea însãºi, ci pentru cei aflaþi în întuneric.
Sînteþi o fãclie nu numai pentru voi înºivã, ci pentru a scoate din
rãtãcire pe cel aflat în ea. La ce e bunã fãclia, dacã nu lumineazã
pentru cel aflat în întuneric?
La ce bun un creºtin, dacã nu cîºtigã pe nimeni, dacã nu aduce
pe nimeni la virtute?
Sarea, la rîndu-i, nu lucreazã numai a se pãstra pe sine, ci
pãstreazã lucrurile supuse degradãrii, împiedicîndu-le de a se
strica ºi a se pierde. Asemenea voi, din care Dumnezeu a fãcut o
sare duhovniceascã, trebuie sã þineþi în picioare, sã pãstraþi
mãdularele care se stricã, adicã pe acei dintre fraþii voºtri care
sînt comozi ºi fãrã grijã, sau nepãsãtori, aducîndu-i la trupul
Bisericii.
Mîntuitorul v-a spus cã sînteþi dospealã. Ea nu se creºte pe
sine, ci cu toate cã-i micã ºi neînsemnatã, face sã creascã cealaltã
parte covîrºitoare a aluatului. Aºa ºi voi. Dacã sînteþi puþini,
înmulþiþi-vã prin puterea credinþei ºi prin rîvna cea Dumnezeiascã.
ªi dupã cum dospeala e cu tãrie, deºi-i micã, cum o ia înainte din
pricina cãldurii din ea ºi a alcãtuirii ei, - tot aºa ºi voi, de vreþi,
puteþi face pãrtaºi rîvnei care vã însufleþeºte încã pe mulþi alþii.
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23 - Nu trebuie sã ne arãtãm îngãduitori sau nepãsãtori faþã de
greºelile aproapelui
De cele mai multe ori oamenii nu judecã asupra celor ce au
fãcut, numai dupã mintea lor, ci ºi dupã aprecierile altora, de care
se lasã adesea.
Dacã pãcãtosul vede cã toþi întorc capul de la el, îºi zice cã a
sãvîrºit o faptã, ºi încã una grea; dar dacã el bagã de seamã cã în
loc sã fie condamnat, i se încuviinþeazã lesne purtarea, tribunalul
conºtiinþei lui se va strica; mai mult, se va statornici încã ºi mai
tare cugetarea sa vinovatã - ºi atunci, ce nu va îndrãzni el?
Se va mai învinui pe sine? Va înceta oare de a mai pãcãtui,
pãcãtuind fãrã teamã?
De treceþi nepãsãtori pe lîngã aproapel e v o s t r u car e
pãcãtuieºte, fãrã a-l dojeni, fãrã sã vã mîhniþi, propriul vostru
suflet îl faceþi mai nepãsãtor.
Cît despre aproapele vostru, cea mai mare pagubã îi faceþi prin
bunãvoinþa voastrã nelalocul ei!
24 - Despre frãþietatea creºtinã
Sã nu ne mulþumim de a cãuta numai propria noastrã mîntuire.
La rãzboi, dacã un soldat nu se gîndeºte decît sã se scape
f u g i n d, el se va pierde ºi cu el dimpreunã pe tovarãº i i s ãi .
Soldatul vrednic care se luptã pentru alþii, îi mîntuie,
mîntuindu-se ºi pe el.
Fiindcã viaþa noastrã este un rãzboi, cel mai aspru dintre
rãzboaie, rãzboiul contra pãcatului, o luptã bine întemeiatã; sã
rãmînem în rîndul nostru, aºa cum ne-a poruncit Împãratul nostru,
gata de a lupta, gîndindu-ne la mîntuirea obºteascã, îndemnînd pe
cei ce stau în picioare, ridicînd pe cei cãzuþi.
Dacã fiecare din noi avem gîndul numai la treburile noastre,
sorþii noºtri de izbîndã sînt, în felul acesta, diminuaþi.
Vom avea însã cele mai multe temeiuri de încredere, cea mai
mare slavã, dacã vom privi mai întîi interesele altora.
Ceea ce determinã slãbiciunea noastrã, ceea ce ne face sã fim
lesne biruiþi de oameni ºi de diavol, este tocmai egoismul.
Nu ne protejãm unii pe alþii, nu ne facem o cetate din iubirea
lui Dumnezeu, ci cãutãm prieteniei noastre alte întemeieri:
rudenia, obiºnuinþa, vecinãtatea. Sîntem prieteni pentru cu totul
alt temei decît pietatea - pe cînd singurã pietatea ar trebui sã ne
uneascã prin prietenie.
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2 5 - P u t em º i t reb u i e s ã f a cem o r i ce pen t r u d r a g o s t ea l u i
Dumnezeu
Nu trebuie sã facem nimic zadarnic, fãrã þintã; în toate, dupã
îndemnul lui Pavel, trebuie sã lucrãm spre slava lui Dumnezeu.
Deci, fie cã mîncaþi, fie cã beþi, fie cã faceþi altceva: sã faceþi
totul pentru slava lui Dumnezeu.
Dar cum e cu putinþã - veþi zice - sã bem ºi sã mîncãm spre
slava lui Dumnezeu?
Chemaþi un sãrac - puneþi la masã pe Hristos - ºi veþi fi mîncat
ºi veþi fi bãut spre slava lui Dumnezeu.
Dar nu numai a mînca ºi a bea, este ceea ce ne îndeamnã Pavel
sã facem spre slava lui Dumnezeu. Ci toate celelalte fapte; cã a
merge sã ne întîlnim cu alþii sau a rãmîne acasã - ºi una ºi alta
trebuiesc fãcute pentru Dumnezeu.
Cum e cu putinþã?
Cînd mergeþi la bisericã, sã vã duceþi sã ascultaþi o rugãciune
sau la o altã lãmurire duhovniceascã, fapta voastrã-i pentru slava
lui Dumnezeu.
Tot aºa e cu putinþã sã rãmîneþi acasã pentru Dumnezeu. În ce
fel?
Cînd aflaþi tulburãri, zavistii, petreceri diavoleºti, cînd ºtiþi cã
strãzile sînt pline de oameni rãi ºi stricaþi, staþi acasã, þineþi-vã
departe de aceastã tulburare; veþi fi stat acasã pentru Dumnezeu.
Ca ºi ieºirile ºi rãmînerile, sînt ºi laudele ºi dojanele.
Ei bine, cum poþi lãuda sau dojeni pentru slava lui Dumnezeu?
Staþi adesea în faþa caselor voastre - ºi vedeþi trecînd oamenii rãi,
care-ºi încruntã sprîncenele, care se umflã de mîndrie, ducînd cu
ei mu l þ i me d e l i n g u º i tori º i d e p i er d e- v ar ã. ª i d acã au zi þ i
zicîndu-se: Omul acela nu-i de invidiat? Nu-i el cu desãvîrºire
fericit? Ei bine, opriþi pe cel ce vorbeºte astfel, þineþi-l pe loc,
închideþi-i gura, dojeniþi pe cel pe care el îl admirã, plîngeþi chiar.
Iatã ce înseamnã a dojeni pentru dragostea lui Dumnezeu. De
asemenea, cînd vedeþi pe un sãrac, dispreþuit, dar trãind în sãrãcie
ºi în virtute, considerat ca nenorocit de cei din jurul lui, lãudaþi-l
- ºi lauda ce-o veþi face acestui trecãtor, va fi o învãþãturã, un
îndemn spre trai cinstit ºi spre bine.
Atunci cînd vã alegeþi prieteni, alegeþi-i pentru dragostea lui
Dumnezeu. ªi cum vom alege pentru dragostea lui Dumnezeu,
prieteni? Necãutînd prieteniile care pot aduce bani, legãturi de
chefuri, protecþii omeneºti, ci urmãrind în prietenie pe cei ce sînt
în stare a ne da totdeauna un bun îndreptar sufletului, a ne sfãtui
de bine, a ne atrage atenþia cînd am greºit, a ne învinui cînd am
pãcãtuit, a ne ridica dacã am cãzut, ºi prin puterea pãrerilor ºi
rugãciunilor lor, sã ne ducã la Dumnezeu.
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Tot aºa putem sã ne facem duºmani pentru dragostea lui
Dumnezeu. Dacã vedeþi un om stricat, întinat, plin de rãutate, care
încearcã sã vã facã sã cãdeþi sau sã deprindeþi vreo stricãciune,
depãrtaþi-vã de el, fugiþi de el, aºa dupã cum a poruncit Hristos,
cînd a zis: Dacã ochiul tãu te face sã cazi în pãcat, scoate-l ºi
leapãdã-l de la tine. Vorbind astfel, el poruncea sã rupem cu
aceºti prieteni, tot aºa de scumpi ca ochii ºi preþioºi în treburile
cele lumeºti, de a ne depãrta de ei, dacã contravin mîntuirii
sufletul nostru.
De veþi sta în adunãri ºi veþi vorbi despre multe, faceþi-o
pentru Dumnezeu. Iar de tãceþi, tãceþi tot pentru Dumnezeu.
C u m v o m l u a parte la o adun ar e p en t r u Du mn ezeu ?
Înfrînîndu-vã cînd vã aflaþi laolaltã cu alþii, de a vorbi despre
treburile lumii, despre lucruri zadarnice, nepãsãtoare ºi fãrã un
interes pentru voi, vorbind despre înþelepciunea creºtinã, despre
iad, despre Împãrãþia cerurilor, evitînd lucrurile nefolositoare.
Cît despre tãcere pentru dragostea lui Dumnezeu, ea se
realizeazã, de pildã, atunci cînd jigniþi fiind, insultaþi fiind,
suferind ºi de alte multe rele, le îndurãm cu vrednicie, fãrã sã
cîrtim împotriva celui care ne-a asuprit.
Ca laudele ºi dojanele - ca ieºirile ºi rãmînerile acasã, ca
t ãcer i l e º i v o r b i r i l e - t ot aºa putem întoarce spre slava lu i
Dumnezeu lacrimile ºi suspinele, bucuriile ºi înveselirile.
Dar pentru ce sã vorbim despre laude ºi dojane, despre
întristãri ºi bucurii?
Faptele cele mici, cele neînsemnate, pot sã ne aducã roadele
cele mai alese, dacã le sãvîrºim pentru dragostea lui Dumnezeu.
Ce poate fi mai neînsemnat decît a ne pieptãna? Totuºi, este un
mod chiar de a ne pieptãna pentru dragostea lui Dumnezeu. Dacã
nu vã potriviþi pãrul pentru ca sã vã înfrumuseþaþi, sau pentru a
încînta ºi a înºela pe cei care vã privesc, ci cu toatã simplitatea,
fãrã cãutare - ºi numai atît cît cere nevoia, atunci aþi fãcut aceasta
pentru dragostea lui Dumnezeu - ºi veþi avea desigur ºi rãsplatã,
fiindcã aþi înãbuºit o dorinþã vinovatã ºi aþi tãiat scurt o ambiþie
nelalocul ei.
Dacã acel care pentru dragostea lui Dumnezeu, dãruind un
simplu pahar cu apã proaspãtã, primeºte drept moºtenire Împãrãþia
cerurilor, cugetaþi ce rãsplatã va fi datã aceluia care le sãvîrºeºte
toate pentru dragostea lui Dumnezeu?
Poþi merge pentru Dumnezeu, poþi privi pentru Dumnezeu.
Cum aºa? Cînd nu alergaþi dupã stricãciune, cînd nu admiraþi
frumuseþile femeilor strãine, cînd vãzînd o femeie venind spre
voi, vã înfrînaþi ochiul ºi vã faceþi din teama lui Dumnezeu un zid
care vã opreºte privirile, atunci lucraþi pentru Dumnezeu. ªi tot
aºa, cînd în loc de a ne îmbrãca cu veºminte arãtoase, luãm pe noi
numai veºmintele care ne protejeazã.
Chiar ºi la încãlþãminte putem extinde regula aceasta. Putem
s ã n e s l u j i m d e î n cãl þ ãmintea noastrã pentru dragostea lu i
Dumnezeu, cînd avem în vedere numai folosinþa ºi cînd facem din
ea mãsura bucuriilor noastre. ªi faptele ºi întîmplãrile pot fi
extinse.
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26 - Tãria ºi dulceaþa dragostei lui Dumnezeu
Nu se aflã nimic, asupra cãruia sã nu biruiascã dragostea.
Cînd e vorba de dragostea lui Dumnezeu, care-i mai presus de
toate; nici focul, nici sabia, nici sãrãcia, nici boala, nici moartea,
nici orice altceva, nu poate înfricoºa pe acela care adãposteºte în
sine aceastã dragoste. El nu va avea ochi nici pentru cer, nici
pentru pãmînt, întreaga-i fiinþã va aspira spre singura þintã:
frumuseþea ºi slava Dumnezeiascã!
Truda vieþii de acum nu-l va putea doborî, dupã cum nici vreo
plãcere nu-l va putea sminti sau trufi.
Sã iubim aºadar cu aceastã dragoste cu care nimic nu se poate
asemui, nici acum ºi nici în viitor, ºi mai presus de toate, pentru
aceastã dragoste, care nu cade niciodatã.
ªi aºa vom fi descãtuºaþi de neplãcerile acestei vieþi ºi de acele
ale veacurilor ce vor veni; ºi vom intra astfel în bucuria
Împãrãþiei. De altfel, nici scãparea de iad, nici bucuria cerescului
lãcaº, nimic nu poate copleºi bucuria care le depãºeºte pe toate:
sã fim totodatã iubitorii ºi iubiþii lui Hristos!
Printre oameni, dragostea împãrtãºitã este bucuria cea mai
înaltã; dar cînd pãrtãºia dragostei se statorniceºte între noi ºi
Dumnezeu, ce cuvinte o vor putea descrie? Numai trãirea însãºi
este deplinã.
Aºadar, ca sã cunoaºtem prin trãire aceastã dulceaþã
duhovniceascã, viaþa cea preafericitã, comoara bunurilor fãrã
sfîrºit, - sã ne lepãdãm de toate celelalte lucruri, sã sãlãºluim în
noi înºine dorul pentru Dumnezeul nostru Cel preaiubit!
27 - Virtutea trebuie învãþatã treptat
Asemuiþi-vã în deprinderea virtuþii pruncilor. Ei învaþã, mai
întîi, forma regulatã a literelor, ºi aºa, pornind de la acestea,
propãºesc pe calea cititului. Sã facem ca ei.
Sã învãþãm mai întîi sã nu jurãm strîmb, sã nu bîrfim, sã nu
cîrtim.
Apoi sã trecem, ca sã zic aºa, sã nu mai fim invidioºi, lacomi,
beþivi, brutali, leneºi.
De aici sã trecem la îndemînãrile duhovniceºti: cumpãtarea,
cu r ãþ i a t r u p e a s c ã , d r ep t at ea, f u g a d e s l av a cea zad ar n i cã,
modestia, absistenþa. Sã punem în armonie aceste virtuþi, sã le
sãdim în sufletul nostru.
Sã ne dãm osteneala de a le sãvîrºi pe toate acasã, cu prietenii,
cu soþia, cu copiii noºtri.
Sã începem cu cele mai uºoare, ca înfrînarea de la sudalme,
lãmurind bine ºi cu stãruinþã aceastã dintîi ispravã. Aceastã
lãmurire adesea este tulburatã fie acasã, fie la locul de muncã, fie
î n a l t e î m p r e j u r ã r i . D a c ã , a º a d a r, c u t o a t e a c e s t e i s p i t e
necontenite, veþi izbuti sã vã abþineþi, sînteþi pe calea cea bunã.
Veþi izbuti de asemenea sã fiþi reþinuþi în vorbe, vã veþi stãpîni ºi
alte impulsuri.
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Cãminul vostru sã fie o ºcoalã a virtuþii, în care sã vã
deprindeþi cu grijã, sã înfruntaþi, bine înarmaþi, încercãrile vieþii.
Lucraþi la fel cu slava cea deºartã. Feriþi-vã de ea. Sã luptãm
zilnic. Sã stãpînim toate patimile.
Hristos impunea ucenicilor Sãi aceste legi ºi principii, pentru
ca ei sã devinã buni pedagogi cu ucenicii lor. Nu se pune vin nou
în burdufuri vechi!
Este acesta un soi de a zice cã de vei vrea sã faci sã pãtrundã
în duhul ascultãtorilor tãi, înainte de vreme, cine ºtie ce înalte
învãþãturi, se poate întîmpla sã-i gãseºti, cînd ceasul a venit, a nu
fi în stare a învãþa, pentru cã i-ai pus în felul acesta în afarã de
înþelegere.
Vina nu-i a vinului ºi nici a vasului în care-i vãrsat, ci a lipsei
de pricepere a celor care-l toarnã.
Astfel Hristos ne-a învãþat cã El totdeauna venea în
întîmpinarea ucenicilor Sãi cu vorbe simple, din pricina
slãbiciunii lor. El Se adresa ascultãtorilor cu cuvinte accesibile.
Sfîntul Ioan ni-l aratã spunînd el însuºi aceste vorbe: Am încã
multe a vã spune, dar voi nu le puteþi purta. Ca sã nu se înþeleagã
cã era vorba numai de lucrurile pe care le grãise, ci de altele mult
mai mari, a pus în luminã slãbiciunea ucenicilor, fãgãduind de a
spune totul, cînd va veni vremea.
Este ceea ce spun aceste vorbe: Vor veni zile, cînd mirele va
fi luat de la ei, ºi atunci vor posti.
Sã nu cerem aºadar totul de la toþi, de la început, ci numai ce
este cu putinþã ºi curînd vom trece dincolo de ele. Sînteþi grãbiþi
ºi voiþi sã ajungeþi mai curînd: nu trebuie sã vã grãbiþi. Dacã vi
se par lucruri îndoielnice ceea ce vã zic, n-aveþi decît sã cercetaþi
firea ºi le veþi afla valoarea.
Sã presupunem cã aveþi o soþie cu prea multã aplecare spre
cele ale modei, guralivã, fãrã minte... Sã presupunem cã se aflã o
asemenea soþie ºi cã bãrbatul ei ar fi în stare sã facã totul, ca s-o
îndrepte. Cum o va îndrepta? Neimpunîndu-i de la început toate
jertfele, ci întîi cele mai uºoare, cele care-i pricinuiesc mai puþinã
stînjenealã. A o sili sã se îndrepte în toate de la început, înseamnã
a pierde totul. Totul trebuie fãcut cu înþelepciune ºi rãbdare - ºi
rezultatele se vor vedea încet, dar progresiv.
Nu vedeþi voi cum stîrnim þipetele copilaºilor cînd vrem sã-i
înþãrcãm, cum îndurãm toate, spre a-i dezobiºnui de cea dintîi
hranã a lor? Sã procedãm la fel ºi-n cazul soþiei. Cînd multa
aplecare spre cele ale modei va deveni dezobiºnuinþã, restul va
urma de la sine. ªi aºa, puþin cîte puþin, întocmai ca un pictor
îndemînatic, ca un slujitor credincios, ca un plugar priceput, vã
veþi aduce soþia pe calea cea bunã.
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28 - Cea dintîi treaptã a renunþãrii: milostenia
Aº fi mulþumit acum dacã v-aº putea învãþa sã nu fiþi zgîrciþi,
sã pricepeþi frumuseþea milosteniei ºi îndatorirea de a da ceva din
ceea ce aveþi.
De veþi pune în lucrare aceste îndrumãri, prea iubiþii mei,
ridicaþi-vã curînd la ºi mai mari învredniciri. Acum se cade sã
lepãdãm de la noi luxul prisoselnic, sã ne mulþumim cu
normalitatea, sã ne deprindem a cîºtiga prin muncã dreaptã toate
cele de trebuinþã.
Preafericitul Ioan vorbind celor de la fisc ºi soldaþilor, le
poruncea sã se mulþumeascã cu plata lor. Avea, neîndoielnic
dorinþa de a-i îndruma spre o ºi mai mare înþelepciune, dar cum
erau ei, nu erau în stare de a o sãvîrºi, nu le dã decît o învãþãturã
din cele de jos, cugetînd cã de le va da una mai înaltã, ei n-ar
bãga-o în seamã ºi s-ar depãrta ºi de cea mai simplã.
De aceea ºi noi, la fel, nu vã punem sã vã obiºnuiþi decît cu
învrednicirile mai mici. ªtiu cã ar fi peste puterea voastrã, ca
deodatã sã vã lepãdaþi de avuþii ºi cã înþelepciunea aceasta e
departe de voi, asemenea cerului de pãmînt.
Sã ne supunem aºadar poruncilor de mai jos, ºi aceasta poate
aduce o mîngîiere vizibilã. Vom fi cu toate acestea prea mulþumiþi
î n ceea cã v ã p r i v eº t e, d e v eþ i f a c e m i l o s t e n i i m u l t e, cãci
propãºind în felul acesta, vom ajunge repede la þinta noastrã.
29 - Greºelile mici aduc pe cele mari
Diavolul în rãutatea lui, foloseºte multe metode ca sã prindã pe
oameni. El îºi începe învãluirile prin ceea ce este mai mic.
Vedeþi, el voia sã facã pe Saul sã asculte nebuniile Pytonisei,
dar dacã l-ar fi sfãtuit dintr-odatã, Saul n-ar fi luat în seamã, el
care a gonit de la sine felul acesta de femei. Aºa cã el a acþionat
cu surprindere ºi progresiv. Dupã ce n-a ascultat de Samuel, ºi a
jertfit în lipsa lui, Saul zice, drept rãspuns la imputãrile ce i se
fãceau: Am fost nevoit din pricina duºmanilor, ºi în loc sã plîngã,
cum s-ar fi cuvenit, el se poartã ca unul care n-a sãvîrºit nici un
rãu!
Mai tîrziu Domnul dã porunci împotriva amaleciþilor, ºi Saul
le calcã. Venirã pe urmã faptele vinovate împotriva lui David; ºi
aºa, pe nesimþite, treptat, alunecînd necontenit, ajunse la prãpastia
pierzaniei ºi se prãbuºi în ea.
Acelaºi lucru ºi cu Cain. Diavolul nu-l îndeamnã de la început
la uciderea fratelui sãu, cã nu l-ar fi determinat s-o sãvîrºeascã.
Ci mai întîi îl sfãtui cã poate sã înfãþiºeze în faþa lui Dumnezeu
jertfe ºi mai proaste, zicîndu-i: Aceasta nu-i o greºealã! Apoi
aprinse în el ura ºi gelozia, zicîndu-i mereu: Nici aceasta nu poate
avea vreo urmare rea... Dupã care, hotãrî sã-l ucidã ºi sã-ºi
tãgãduiascã fapta - ºi nu se opri pînã ce nu înfãptui crima.
Aºa cã de la început trebuie sã ne împotrivim. Chiar de-am
rãmîne la cele dintîi greºeli, nici aceste întîi greºeli nu trebuie
nebãgate în seamã. Dar cînd voinþa nu vegheazã, rãul se mãreºte.
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De aceea nimic nu trebuie sã lãsãm deoparte ca sã-l stîrpim de
la început. Nu luaþi aºadar în seamã numai însemnãtatea greºelii,
care poate fi micã, ci cugetaþi cã de nu veþi lua seama, ea va
deveni rãdãcina unui mare rãu.
Chiar de vã veþi mira, vã voi spune cã pãcatele cele grele nu
cer atîta bãgare de seamã ca greºelile mici ºi uºoare!
Greutatea însãºi a celor dintîi ne face sã le înconjurãm
greºelile mici, din pricina puþinei lor însemnãtãþi, ne îndeamnã la
nepãsare; ele nu ne îmboldesc sã ne trezim cu bunã veghere ca sã
le gonim, ºi în vreme ce lîncezim, cu grãbire ele se fac mai mari.
Întocmai ca ºi în suferinþele cele trupeºti.
Nimeni nu se aruncã în braþele pãcatului degrab ã ºi
dintr-odatã. Zace în duhul omului o ruºinare înnãscutã, un respect
firesc pentru ceea ce este bine. ªi el n-ar putea numaidecît sã
devinã atît de neruºinat, ca sã tãgãduiascã totul dintr-odatã. Se
pierde cu încetul, treptat, uitînd de la sine.
Treptat, idolatria s-a furiºat în lume, ca urmare a cinstirilor
prea mari ce se dãdeau oamenilor.
Treptat s-a ajuns la adorarea celor vii ºi a celor morþi - treptat
a biruit stricãciunea ºi celelalte vicii.
Vedeþi? Cineva rîde cînd nu se cade. Este dojenit, dar altul îl
liniºteºte, zicînd: E un lucru fãrã însemnãtate. Ce rãu este sã rîzi?
Ce urmãri pot fi?
Ci rîsul aduce gustul glumelor proaste, pe acela al vorbirilor
ruºinoase, însãºi faptele ruºinoase.
Este þinut de rãu cineva cã-ºi bîrfeºte aproapele, cã-l asupreºte
cu vorbele, cã zice rãu de el. Acela se împacã ºi zice: A bîrfi nu
înseamnã nimic!...
Cu toate acestea vorbirea de rãu zãmisleºte urã grozavã,
duºmãnii fãrã odihnã, ocãri fãrã isprãvire. Dupã ocãri urmeazã
loviri, dupã loviri, adesea ucideri.
ªi aºa, duhul rãu ne duce de la micile greºeli la cele mari, ºi de
la cele mari la deznãdejde.
30 - Trebuie sã ne ferim de tot ceea ce ne împinge spre pãcat
Sã bãgãm în seamã cursele - ºi sã ne depãrtãm de ele.
Sã bãgãm de seamã prãpãstiile ºi sã nu ne apropiem de ele. Va
fi dovadã de înþelepciune a fugi nu numai de pãcat, dar ºi de ceea
ce, pãrînd neînsemnat, ne ademeneºte spre greºeli.
De pildã rîsul, vorbele necugetate, nu sînt þinute drept pãcate
grele - ºi totuºi din rîs ies vorbele ruºinoase, ºi din vorbele
ruºinoase încã ºi mai ruºinoase.
Vorbele zadarnice ºi rîsul zãmislesc adesea ocara ºi batjocura;
ocara ºi batjocura, loviturile ºi rãnirile, uciderea...
Aºa cã de vreþi sã apucaþi pe o cale înþeleaptã, feriþi-vã nu
numai de vorbele ruºinoase, de faptele ruºinoase, de lovituri, de
r ãn i r i , d e u ci d e r i - ci î n cã ºi de rîsu l n ecu v en i t º i v o r b el e
necugetate, pentru cã acestea sînt rãdãcini mai mari relelor care
vin dupã aceea.
De aceea Pavel a zis: Vorbirea deºartã ºi gluma proastã sã nu
iese de pe buzele voastre.
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Este aceasta, se pare, puþin lucru în sine însuºi, dar din el ies
pentru noi rele mari.
Sã ne ferim nu numai de greºeli, dar ºi de ceea ce pare
neînsemnat ºi ne împinge încetul cu încetul spre deosebite pãcate.
Cel ce merge cãtre prãpastie, chiar de nu cade, dar se
cutremurã, se întîmplã ca aceastã cutremurare sã-l facã sã se
clatine ºi sã se prãbuºeascã în gol. Tot aºa dacã în loc de a ne
depãrta de pãcate, cãlãtorim alãturi de ele, vom trãi necontenit cu
teamã ºi adesea vom ceda lor.
31 - Primejdia teatrului
Dar Eu vã spun cã oriºicine se uitã la o femeie, ca s-o
pofteascã, a ºi preacurvit cu ea în inima lui. Dar - veþi zice - dacã
n-o poftesc privind-o? Veþi putea oare sã mã faceþi sã cred
aceasta? Trupul vã este de piatrã? Din carne sînteþi alcãtuiþi, din
carne omeneascã, mai lesne de aprins decît iarba, la focul poftei.
Sînteþi de piatrã? De fier? Necontenit voi întreba!...
Cãci voi ardeþi de dorinþã, aºa cã aþi pãcãtuit cu gîndul. ªi vã
veþi întoarce acasã foarte rãniþi.
ªi oare nu se zãmisleºte de aici neliniºtea cãminelor? Pierderea
ruºinii? Desfacerea cãsãtoriilor? Discordia, zavistiile ºi dezgustul,
care nu au alt temei?
Cînd vã întoarceþi acasã, subjugaþi de femeia aceea, soþia vi se
pare ºtearsã, copiii nesuferiþi, casa vã va cãdea pe umeri; grijile
cele care de obicei vã umpleau viaþa, vã vor plictisi; oricine vine
la voi, vã va fi povarã ºi vã va stînjeni...
Pricina? Fiindcã nu v-aþi întors singuri acasã - aþi adus cu voi
pe femeia aceea pãcãtoasã, nu pe faþã ºi în vãzul tuturor, - ºi rãul
în felul acesta ar fi fost mai mic, fiindcã nevasta voastrã ar fi
gonit-o - ci aþi aºezat-o în cugetul vostru, în conºtiinþa voastrã.
Acolo, ea suflã în focurile Babilonului, ºi mai degrabã în alte
focuri încã ºi mai grozave - cãci lucru curat nu-i acest foc, e ceea
ce ziceam, ºi de aici vine cea mai primejdioasã situaþie.
32 - Primejdia relelor întruniri
Sã fim convinºi cã adunarea celor rãi este în stare sã ne aducã
mari vãtãmãri. Sã ne ferim de ea, mai presus de orice, indiferent
de participanþi. Ba a fost pierzarea multor oameni de seamã. De
pildã, Solomon ºi Samson. ªi nici poporul iudeilor n-a pierit în
alt chip.
Nici fiarele sãlbatice nu-s în stare sã rãneascã precum rãutatea
oamenilor. Primejdia lor e vãditã, cãci cei rãi îºi strecoarã veninul
în fiecare zi, pe nebãgate de seamã ºi fãrã zgomot, nãruind puþin
cîte puþin tãria virtuþii.
Cînd vã pregãtiþi sã vã stabiliþi undeva, cercetaþi cu
de-amãnuntul cum este clima, dacã-i nesãnãtoasã, dacã-i potrivitã,
dacã nu-i prea uscatã; dar cînd e vorba sã þineþi socotealã de
sufletul vostru, nu cercetaþi anturajul în care vreþi sã-l lãsaþi sã
pãtrundã, ci îl pãrãsiþi lãsîndu-l nepãsãrii ºi întîmplãrii.
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Cum vã rog, vi s-ar putea ierta o asemenea nepãsare? Dupã
pãrerea voastrã, ce i-a fãcut minunaþi ºi vrednici de admirare pe
cei ce locuiesc în pustie? Nu oare depãrtarea de vãlmãºag ºi de
piaþa publicã, ºi aºezarea lor departe de tumultul treburilor acestei
lumi? Iatã pe cei cu care se cade sã fiþi asemãnãtori, cãutînd
pustia chiar în mijlocul oraºului!
ªi cu asta? Ferindu-vã de rãi, cãutînd compania celor buni. În
felul acesta vã veþi bucura de o întemeiere mai trainicã decît chiar
a celor ce trãiesc în pustie, de vreme ce nu numai cã vã veþi feri
de cei ce vã pot vãtãma, dar veþi avea legãturi cu cei ce vã pot fi
de folos. De fugiþi de cei rãi, cãutînd a afla pe cei buni, veþi avea
î n d o i t ã p r i s o s i n þ ã: v i r t u t ea s e v a mãr i î n v o i , î n v r eme ce
stricãciunea va pieri.
33 - Trebuie s-o rupem cu cei rãi
Cei ce clãdeau turnul lui Babel se înþelegeau bine, pentru rãul
lor; ºi tot ei se despãrþirã pe urmã, împotriva lor înºiºi, dar spre
binele lor.
Unirea tovarãºilor lui Core era rea, dezbinarea lor fu bunã.
Rea, înþelegerea lui Iuda cu iudeii. E cu putinþã aºadar ca
dezbinarea sã fie un bine, iar unirea un rãu. De aceea este zis:
Dacã ochiul tãu este sãnãtos, tot trupul tãu va fi plin de luminã!
Aºa este ºi cu prieteniile ºi cu anturajul - se aleg pentru un scop
religios moral înalt.
Se cade sã zicem aºadar cã înþelegerea nu-i totdeauna ºi în
toate împrejurãrile folositoare - dupã cum ruperea nu-i totdeauna
vãtãmãtoare.
Zic acestea ca sã fugim de rãi - ºi sã ne lipim de cei buni.
Tãiem din trupul nostru pãrþile atinse de cangrenã ºi care nu se
mai pot tãmãdui, temîndu-ne ca nu cumva stricãciunea sã treacã
ºi la cele sãnãtoase. Le tãiem nu fiindcã le dispreþuim, ci ca sã
pãstrãm pe celelalte. Cu atît mai mult se impune responsabilitatea
ºi cu referire la anturaj. De ne este cu putinþã, sã îndreptãm
lucrurile cu delicateþe, cu înþelepciune, dar ºi cu fermitate.
34 - Cîºtigul ce-l avem cercetînd pe cei necãjiþi
Daþi ascultare înþelepciunii lui Solomon, care a fost rãsplãtit
cu mîngîieri de tot felul - bucurîndu-se de cea mai desãvîrºitã
aºezare.
Ce zice el? Mai bine sã te duci într-o casã de jale decît sã te
duci într-o casã de petrecere; cãci acolo îþi aduci aminte de
sfîrºitul oricãrui om, ºi cine trãieºte, îºi pune la inimã lucrul
acesta.
Ce înseamnã aceasta fraþilor? E cã una din priveliºti zãmisleºte
tulburare - pe cînd cealaltã, cumpãtare. Cel ce s-a dus la ospãþul
altuia mai bogat ca el, nu va mai avea aceeaºi plãcere sã se
reîntoarcã acasã la el, va veni spre casa sa mîhnit; mîhnit se va
aºeza la masa sa, se va arãta cu dispreþuire pentru apropiaþii sãi,
pentru copiii sãi, pentru toþi cei din casa sa, pentru cã bogãþia
altuia îl va fi împins sã-ºi vadã mai bine sãrãcia. ªi acesta nu-i
singurul rãu.

Pag. 25

De multe ori va invidia pe cel ce l-a poftit - ºi aºa se va întoarce
acasã fãrã nici un folos.
Vo m r ep et a, cu al t e cu v i n t e, d ar c u a c e l a º i î n þ el es ,
înþelepciunea lui Solomon: O, deºertãciune a deºertãciunilor, zice
E c l e s i a s t u l , o d eº er t ã c i u n e a d e º e r t ã c i u n i l o r ! To t u l e s t e
deºertãciune. Cel ce intrã într-o casã îndoliatã, va plînge îndatã
pe cel mort, fie-i lui chiar duºman. Bãgaþi de seamã cît preþuieºte
mai mult aceastã casã decît cealaltã. Dincolo, chiar cu privire la
u n p r i et e n , - i n v i d i e, d i n co ace, ch i ar p en t r u u n d u º man , lacrimi!...
Ori tocmai aceasta ne cere Dumnezeu mai presus de toate, sã
nu ne bucurãm de rãul celor ce ne-au jignit.
35 - Sã cercetãm cimitirele
Priveliºtea cimitirelor nu este lipsitã de importanþã în
desãvîrºirea înþelepciunii noastre.
Privindu-le, sufletul nostru, dacã lîncezeºte, tresare de îndatã,
iar de era treaz ºi vrednic, încã ºi mai vrednic se face.
Cel ce se plînge cã-i sãrac, primeºte de la aceastã priveliºte o
binevenitã mîngîiere; iar cel ce se umflã de trufie cã-i bogat, e
trezit la realitate ºi smerit.
Vederea mormintelor predispune pe fiecare dintre noi sã
cugete, chiar de n-ar vrea, asupra sfîrºitului propriu; ea ne
încredinþeazã de a nu mai crede temeinic nici unul din lucrurile
lumii acesteia, plãcute sau supãrãtoare; iar cine a luat la sine
aceastã încredinþare, nu se va lãsa prins lesne în mrejele
pãcatului.
Pentru aceasta un înþelept dãdea sfatul urmãtor: În tot ce veþi
spune, cugetaþi la clipele cele de pe urmã, ºi niciodatã nu veþi
pãcãtui!
Alãturi de acesta, altul zicea: Aºezaþi-vã treburile pentru
plecare - ºi pregãtiþi-vã de drum!... ªi aici nu-i vorba de un drum
din cele vãzute, ci-i vorba de plecarea noastrã de pe pãmînt.
Dacã mereu, în fiecare zi avem conºtiinþa cã moartea oricînd
poate veni, nu vom mai fi grabnici la pãcat; nici strãlucirile vieþii
nu vor putea sã ne trufeascã, nici tristeþile sã ne doboare sau sã ne
tulbure - ºi unele ºi altele avînd a se isprãvi acum sau mai tîrziu.
36 - Înrîurirea binefãcãtoare a temerii
Perspectiva nefericirii poate însemna mai mult decît toate
sfaturile, decît toate cuvintele - ºi-i de ajuns ca sã ne
înþelepþeascã, pe fiecare dintre noi...
Cuvîntul nu poate împlini ceea ce poate sãvîrºi teama... Dacã
teama n-ar fi un bine, pãrinþii n-ar pune copiilor lor dascãli - ºi
nici legiuitorii judecãtori.
Ce poate fi mai rãu decît iadul? Dar nimic mai de folos decît
teama pe care el ne-o strecoarã.
Temerea de iad ne aduce cununa împãrãþiei. Unde stãpîneºte
temerea, nu se aflã invidie; unde stãpîneºte temerea nu ne supãrã
dragostea de bogãþii; unde stãpîneºte temerea, pofta vinovatã este
înãbuºitã, orice patimã neînþeleaptã este alungatã.
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Acolo unde stãpîneºte temerea, stãpînesc de asemenea, rîvna
milosteniei, rugãciunea fierbinte, lacrimile arzãtoare ºi fãrã
oprire, regretul pentru tot rãul fãcut...
Nimic nu ameninþã mai mult pãcatul - ºi nimic nu face sã
creascã ºi sã înfloreascã virtutea, ca o stare de temere
neîntreruptã. Cel ce nu trãieºte în temere, nu va ºti sã pãstreze
calea cea dreaptã; cel ce trãieºte în temere, nicicînd nu va rãtãci!
37 - Privirea asupra scurtimii vieþii
Ar trebui sã hãrãzim lucrurilor duhovniceºti, rugãciunii,
întreaga noastrã viaþã - iar noi o risipim în fapte nedemne, în
vorbiri ruºinoase, în convorbiri ºi plãceri ticãloase, în vinovate
arãtãri mîndre, fãrã folos ºi spre pierzarea noastrã.
ªi dupã toate, ne mai ºi întrebãm ce rãu este în acestea - fãrã
sã înþelegem cã nimic nu trebuie mai bine studiat ca vremea.
De vei cheltui bani, e cu putinþã sã-i întorci; vremea risipitã se
rãscumpãrã cu anevoie ºi cu trudã. Puþinã ni s-a dat pentru aceastã
viaþã - iar de nu o vom folosi cum trebuie, ce vom zice cînd vom
trece în cealaltã viaþã?
Dumnezeu ne va zice: Þi-am dat un rãstimp ca sã înveþi
îndeletnicirile milei, de ce l-ai prãpãdit cu treburi zadarnice ºi
uºuratice? Dar veþi zice: De ce Dumnezeu ne-a dat un rãstimp atît
de scurt?
O, prostie, o nerecunoºtinþã... Tocmai pentru aceasta ar trebui
sã-I fim recunoscãtori, de a ne fi scurtat truda, de a fi pus liman
necazurilor - ºi de a ne fi fãcut, dimpotrivã, lungã ºi fãrã de sfîrºit
vremea liniºtirii noastre în viaþa cealaltã. Pentru aceasta Îl þineþi
de rãu - ºi de aceasta vã plîngeþi...
38 - Despre invidie
Nimic nu dezbinã mai mult ca invidia ºi gelozia: zgîrcitul se
bucurã cînd primeºte ceva; invidiosul nu cînd primeºte el, ci cînd
primeºte altul.
El socoteºte ca un bun al lui toatã nenorocirea ce se întîmplã
altuia ºi nu ceea ce i se întîmplã lui. Duºman al întregii firi
omeneºti, el merge peste tot ºi loveºte mãdularele lui Hristos. Ce
poate fi altceva mai nebunesc decît aceasta?
Diavolul e invidios, dar cu privire la oameni ºi nu faþã de
diavol; voi oamenii vã invidiaþi semenii, ridicîndu-vã astfel
împotriva sîngelui ºi a neamului vostru, ceea ce diavolul nu
face!...
La ce îndurare veþi alerga? Care vã va fi iertarea cînd vederea
izbînzii fratelui vostru vã face sã tremuraþi, sã vã îngãlbeniþi, în
loc de a vã umple de bucurie, încingîndu-vã fruntea cu o cununã,
aºa cum se cuvinte?
Vreþi sã fiþi geloºi? Fie!... Fiþi geloºi dar ca sã luaþi pildã de la
cel care meritã laudele, ca sã te înalþi la el, nu sã-l cobori pe el la
tine, ca sã sãvîrºeºti aceleaºi virtuþi ca el!... Iatã o gelozie de
laudã! A te asemui, nu a nepreþui!
Nu a te mîhni de bunurile altuia, ci a suferi cu el, de relele lui.
Invidiosul tocmai dimpotrivã face.
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El se macinã în sine cînd vede izbînzile altuia. Fãrã sã-ºi dea
n i ci o o s t e n e a l ã c a s ã s e î n a l þ e , p l î n g e c î n d v e d e p e a l t u l
ridicîndu-se ºi face orice ca sã-l coboare.
Cu cine sã asemuim pe omul sfîºiat de aceastã patimã?
E asemenea unui mãgar leneº ºi plin de osînzã, înhãmat alãturi
de un cal plin de vioiciune, care nu vrea sã se punã pe picioare,
încercînd prin greutatea lui sã tragã în jos pe vrednicul sãu
tovarãº.
Invidiosul nu cugetã la nimic, nu încearcã sã facã ceva ca sã
se despovãreze de aceastã grea toropealã - dar face tot ce poate ca
sã izbeascã ºi sã doboare la pãmînt pe cel ce se înalþã spre cer. De
aceea este un desãvîrºit tovarãº al diavolului...
39 - Despre bîrfire
Sã fugim de bîrfire, dragii mei!
Nici o greºealã nu-i mai mare ca ea - ºi nici mai uºor de fãcut.
De ce? Pentru cã se sãvîrºeºte mai degrabã decît orice alt pãcat
- ºi cuprinde repede pe cel ce nu bagã de seamã.
Celorlalte greºeli le trebuie vreme, pregãtire, tovãrãºie ºi
adesea tãrãgãnelile pot aduce împiedicarea lor.
De pildã, cineva ºi-a pus în gînd sã ucidã sau sã tîlhãreascã.
Pentru aceasta trebuie sã facã unele pregãtiri - ºi de multe ori, în
vreme ce el întîrzie, patima îl pãrãseºte, pornirea cea rea se
mistuie, el se lasã de gîndul cel vinovat, ºi nu-l mai sãvîrºeºte.
Nu-i tot aºa cînd e vorba de bîrfire. Dacã nu sîntem cu totul
bãgãtori de seamã, ea ne rãpeºte dintr-odatã.
Ca sã bîrfim, nu-i nevoie nici de vreme, nici de pregãtiri, nici
de cheltuieli, nici de alcãtuiri. Numai sã vrem - ºi de îndatã voinþa
se preface în faptã. Cãci limba e singura unealtã care ne trebuie.
40 - Neajunsurile bîrfirii
Cel ce vorbeºte de rãu, mãnîncã suflet de om.
Ca sã ne înspãimînte, Pavel a zis: Dacã vã mîncaþi între voi ºi
vã sfîºiaþi unii pe alþii, bãgaþi de seamã sã nu vã distrugeþi
laolaltã! N-aþi înfipt dinþii în carnea altuia, ci i-aþi înfipt bîrfirea
în suflet, aþi sfîºiat prin relele voastre judecãþi, aþi pricinuit mii
de rele - ºi vouã înºivã ºi celui bîrfit ºi multor altora.
Cãci defãimînd pe aproapele, aþi înrãit pe cel ce vã ascultã;
dacã-i pãcãtos, numaidecît îºi va afla tovarãº de pãcat; dacã-i un
drept, trufia îl va încãlzi, greºeala altuia îi va sta prilej, gata sã se
amãgeascã de mîndrie. Mai mult, veþi strica prin aceasta însãºi
obºtea bisericii, cãci cei care vã ascultã, nu vor judeca numai pe
cel care a pãcãtuit, ci îºi vor extinde dojanele asupra întregii
obºte creºtineºti.
Nu auzim pe cei necredincioºi zicînd cã acela sau celãlalt este
neruºinat ºi stricat?
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În loc de a învinui pe cel ce a furat, ei au bãnuieli asupra
tuturor creºtinilor! Între altele, pricina sînteþi voi cã slava lui
Dumnezeu este batjocoritã. Pe cît buna noastrã purtare slãveºte
Numele Domnului, pe atît greºelile noastre Îl batjocoresc ºi-L
jignesc. Apoi aþi necinstit pe cel despre care vorbiþi de rãu, ºi vi-l
faceþi ºi duºman. Pe urmã v-aþi î n v r ed n i ci t d e p ed eap s ã ºi
amestecîndu-vã în treburi care nu vã privesc deloc.
Sã nu veniþi sã-mi spuneþi: Sînt bîrfitor doar cînd spun lucruri
neadevãrate! Chiar de veþi spune adevãrul, vorbind de rãu pe
altul, tot greºealã este. Fariseul din Evanghelie spunea adevãrul,
vorbind rãu de vameº, dar aceasta nu-i aducea nici o acoperire...
ªi nu mã adresez numai bîrfitorilor.
Pe cei care aud pe alþii bîrfind, îi rog sã-ºi astupe urechile ºi
sã meargã pe urma vorbelor profetului care zice: Pe cel ce vorbea
de rãu pe semenul sãu, l-am alungat. Ziceþi aproapelui nostru:
Vreþi sã daþi cuvînt de încuviinþare cuiva sau sã-i aduceþi laudã?
Iatã deschid urechile mele ca sã vã primesc cuvintele, ca pe o
bunã mireasmã. Ci de vreþi sã spuneþi de rãu, nu mai las cuvintele
sã intre, cãci nu pot primi gunoiul ºi tina.
Ce am învãþa dacã aflu cã acela sau altul e rãu? Pentru cã
aceasta nu poate decît sã-mi strice ºi sã-mi aducã o pagubã grea.
Aºadar, sã ne îndeletnicim cu treburile noastre, cãci vom avea
de dat socotealã de greºelile noastre; vieþii noastre însãºi sã-i dãm
bãgarea noastrã de seamã, iscoditoare ºi cercetãtoare. Care va fi
acoperirea noastrã, ºi la ce bunãvoinþã vom fi îndreptãþiþi, dacã în
faptele noastre ne pripim îndeletnicindu-ne cu cercetarea faptelor
celorlalþi?
Sã te apleci trecînd, ca sã vezi în casã strãinã, ispitind ce se
petrece în ea, e lucru de ruºine ºi nedemn, e tot ce poate fi mai
josnic.
Ceea ce e încã ºi mai ciudat, e cã acel ce se poartã astfel ºi
nu-ºi vede de ale lui, cînd zice o vorbã pe care n-ar trebui s-o
spunã, poftesc pe cei ce ascultã, sã nu cumva sã spunã acestea
altora ºi-l pun chiar sã jure. Prin aceasta ei lasã bine sã se vadã
cã ei au sãvîrºit o faptã vrednicã de ocarã. Cãci dacã doreºti ca
cineva sã nu spunã altuia ceea ce a auzit de la tine, cu mai mult
temei trebuie sã deprinzi discreþia.
Þineai taina bine dositã - ºi numai cînd ai trãdat-o, cugeþi cum
trebuie sã fie bine pãstratã! Dacã vreþi sã nu fie datã în vileag, nu
o spuneþi voi mai întîi. Cînd ai spus secretul altcuiva, te trudeºti
zadarnic cerîndu-i sub jurãmînt sã vegheze bine asupra celor
spuse de tine.
E cu neputinþã ca un bîrfitor, ispitind faptele altuia, sã ia
seama vreodatã asupra propriei lui purtãri. Tot zelul îl pune sã
afle lucruri despre alþii, iar treb u r i l e p r o p r i i s î n t l ep ãdate
nepãsãrii ºi izbeliºtii.
Dacã fãrã încetare cugetãm la pãcatele altuia, cînd mai avem
vreme sã ne îndeletnicim cu ale noastre?
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41 - Despre trufie
Cum putem liniºti trufia? Aprofundînd cunoaºterea lui
Dumnezeu. Dacã trufia vine din necunoaºterea lui Dumnezeu,
cunoaºterea lui Dumnezeu o va alunga.
Gîndiþi-vã la gheenã, gîndiþi-vã la toate greºelile care cheamã
pedeapsa Dumnezeiascã... Toate acestea curînd vã vor smeri
duhul. Nu puteþi aºa? Nu aveþi tãria?
Priviþi lucrurile lumii acesteia, firea omeneascã, nimicnicia
omului. Cînd vedeþi pe drum un alai de mort, orfani care plîng, o
vãduvã care se tînguie, suflete întristate, cugetaþi cã bucuriile
omeneºti sînt o zãdãrnicie, cã nu fac nici cît o umbrã, nici cît un
vis.
Gîndiþi-vã la bogaþii care au murit ca ºi ceilalþi, priviþi
aºezãrile celor mari, oameni vestiþi, care au fost ºterse de pe faþa
pãmîntului, gîndiþi-vã cît de puternici erau stãpînii lor, - iar acum
din toþi n-a rãmas nici chiar aducerea aminte!
În fiecare zi, dacã vreþi, puteþi sesiza o asemenea învãþãturã.
Nu se petrec acestea zilnic?
Treburile omeneºti nu sînt ele oare, ca luate dintr-o roatã?
Citiþi de vreþi Scripturile... Dacã admiraþi operele filozofice,
cercetaþi-le... Asemenea, poeþii, oratorii, istoricii. Pretutindeni
veþi gãsi dacã doriþi, multe dovezi. Dacã acestea nu vã sînt pe
plac, cugetaþi la firea voastrã însãºi, la obîrºia ºi la sfîrºitul ei. Nu
eºti tu mai slab decît fiarele sãlbatice? Ce zici? Cã le întreci cu
mintea? Dar minte nu ai, cãci trufia e semn cã ea-þi lipseºte. Cu
ce te mîndreºti, te rog? Cu puterea trupeascã? Aici animalele au
întîietatea, iar puterea aceasta o au ºi hoþii, tîlharii, ucigaºii.
Inteligenþa ta? Dar nu-i deloc lucru inteligent sã ai despre tine o
pãrere bunã. Aceasta mai ales te lipseºte de inteligenþã.
Sã lepãdãm aºadar trufia noastrã. Sã fim umili, smeriþi ºi sã
pãstrãm mãsura.
42 - Nevoia ºi puterea umilinþei
Chiar de-aþi fi sãvîrºit multe fapte bune ºi chiar de n-aþi simþi
în cug et u l v o s t r u v r eu n r ãu, numai gîndind cã puteþi sã vã
încredeþi, veþi pierde prin aceasta tot cîºtigul rugãciunii.
ªi, dimpotrivã, chiar cînd sufletul vã este împovãrat de multe
pãcate, de veþi fi încredinþaþi cã sînteþi cei din urmã pãcãtoºi, veþi
fi vrednici sã vã ridicaþi ochii spre Dumnezeu cu încredere.
Dar atenþie! A fi umil nu înseamnã a-þi face reclamã, cu toate
cã ai conºtiinþa cã multe lucruri bune ai sãvîrºit, înseamnã cã dacã
te simþi vrednic sã zici: Cugetul nu-mi aduce nici o învinuire, sã
adãugaþi dimpreunã cu Pavel: Dar nu sînt îndreptãþit în aceasta.
ª i î n c ã : I s u s H r i s t o s a ven i t î n l u m e s ã m î n t u i a s cã p e c e i
pãcãtoºi, dintre care cel dintîi sînt eu.
A fi umil înseamnã sã te cobori cu gîndul cînd faptele tale
bune te înalþã. Cãci Dumnezeu, fãrã nume de bun, primeºte ºi lasã
sã vinã la El, pe lîngã cei cu inima smeritã, ºi pe cei care, cu
mãrinimie, îºi mãrturisesc pãcatele, în care Se aratã milostiv ºi
iertãtor.
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Ca sã înþelegeþi ce mare bine este sã nu vã faceþi cine ºtie ce
au t o ap r eci er e, î n ch i p u i þ i - v ã d o u ã cãr u þ e, î n h ãmat e l a u n a
dreptatea ºi mîndria, iar la cealaltã pãcatul ºi umilinþa. ªi veþi
vedea cãruþa pãcatului luînd înaintea celei a dreptãþii, nu atît
datoritã puterii însuºi a pãcatului, ci tãriei umilinþei, tovarãºa ei.
În vreme ce cãruþa dreptãþii va rãmîne în urmã, nu fiindcã
dreptatea-i despuiatã de putere, ci din pricina greutãþii ºi a
trupului de plumb al trufiei!
Umilinþa, prin avîntul puternic pe care-o însufleþeºte, biruieºte
greutatea pãcatului - ºi izbuteºte a se urca la cer. Trufia, prin
trupul ei greoi, sfîrºeºte prin a ucide avîntul dreptãþii ºi o trage,
fãrã trudã, spre cele de jos.
Vreþi oare o dovadã cã una dintre cãruþe e mai grabnicã decît
cealaltã? Aduceþi-vã aminte de fariseu ºi de vameº. Fariseul
întovãrãºea dreptatea cu trufia, cînd zicea: Dumnezeule, Îþi
mulþumesc cã nu sînt ca ceilalþi oameni, hrãpãreþi, nedrepþi,
preacurvari sau chiar ca vameºul acesta.
Nebunul!... Trufia-i nu se mai sãtura sã batjocoreascã
obºteasca fire omeneascã, asuprind pe vameºul de lîngã el. ªi ce
fãcu oare celãlalt? Nu înlãtura de la sine asuprirea, ºi nici nu se
supãra fiindcã se vedea învinuit. Ci primi cu inimã largã tot ce
zicea fariseul despre el. Lovitura duºmanului sãu fu pentru el un
leac, o putinþã de vindecare. Asuprirea, o laudã. Acesta-i preþul
acestei prisosinþe a umilinþei. E nesimþitoare cînd batjocorirea
muºcã din ea - ºi nicidecum nu se înfurie împotriva jignirilor
aproapelui. Ba chiar din aceste jigniri se poate culege o mare ºi
nobilã roadã: e tocmai ceea ce s-a întîmplat cu vameºul. Primind
ocãrile, el se despovãra de greºeli. Zise: Dumnezeule, ai milã de
mine, pãcãtosul! - ºi se coborî de la templu mai îmbunãtãþit ca
fariseul.
Unul punea înainte dreptate lui, banii ºi zeciuielile ce le dãdea;
celãlalt spunea niºte vorbe simple - ºi fu despovãrat de pãcate.
Cãci Dumnezeu nu auzi numai vorbele, ci vãzu ºi sentimentele
care însoþeau vorbele. ªi aflîndu-le cã erau de umilinþã ºi de
pãrere de rãu, avu milã - ºi-ªi arãtã bunãtatea.
43 - Despre umilinþa cea trufaºã
Nu vã mîndriþi cu umilinþa voastrã!
Poate veþi rîde de ceea ce-am zis: Umilinþa poate duce la
trufie!
Nu vã miraþi - ea zãmisleºte mîndrie cînd nu-i sincerã. Cum
a º a? C î n d ea u r mãr eº t e î n c u v i i n þ a r e a o a m e n i l o r - º i a l u i
Dumnezeu, cînd e sãvîrºitã în aºteptarea laudei spre propria
desfãtare. Ceea ce e diavolesc.
Unii se trufesc umilindu-se, cugetînd pentru ei o îndestulare
binevoitoare. De pildã, vine la tine un frate, iar tu îl primeºti - ºi-i
speli picioarele - ºi de îndatã te mîndreºti cu asta! Am fãcut - zici
tu - ceea ce nimeni n-a fãcut: am sãvîrºit umilinþa!...
Aºadar, cum poate cineva rãmîne umil? Aducîndu-ºi aminte de
acel sfat al lui Hristos: Sîntem niºte robi netrebnici, am fãcut ce
eram datori sã facem.
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Cel ce s-a încredinþat pe el însuºi cã n-a fãcut nici o ispravã de
s eamã, o r i ce ar f i f ãcu t , acel a s i n g u r e umil, fiindcã nu-º i
închipuie deloc cã a ajuns þinta.
Mulþi au scos lãudãroºenie din umilinþa lor. Sã nu facem aºa.
Ai sãvîrºit o faptã de umilinþã, nu te mîndri, cã pierzi roada. Ca
sã nu se întîmple ca fariseului: s-a mîndrit cã a plãtit darea - ºi
ºi-a pierdut toatã rãsplata. Altfel face vameºul.
44 - Umilinþa fãþarnicã
Chiar de vã veþi umili, dar de nu veþi suferi sã v-o zicã alþii,
aceasta nu-i umilinþã, nu mai e mãrturisirea greºelilor, ci e numai
arãtare ºi slavã deºartã.
Cum? Arãtare este a te chema pãcãtos? Da, cãci în felul acesta
ne clãdim pe nedrept un renume de umilinþã, sîntem lãudaþi,
sîntem preþuiþi, în loc ca din pricina unei purtãri potrivnice, sã
fim dispreþuiþi, aºa cã lucrãm pentru slavã.
Ce înseamnã a fi umilit?
A primi ocãrile altuia, a recunoaºte greºelile, a suferi sã fim
vorbiþi de rãu. Iar în purtarea aceasta, afarã de umilinþã, vom afla
ºi nobleþe.
Cãci iatã: acum ne facem pe noi înºine pãcãtoºi, nedemni ºi
alte multe învinuiri de acestea, dar dacã altcineva ni le spune,
iatã-ne nemulþumiþi ºi mînioºi. Bãgaþi de seamã, nu este aºa, cã
la aceastã întîmplare, nu-i nici mãrturisire adevãratã ºi nici
nobleþe?
Ziceþi cã sînteþi aºa ºi aºa, nu vã supãraþi, dacã ºi alþii zic ºi vã
vorbesc de rãu - cãci atunci ei sînt acei care lor înºiºi îºi aduc
osînda - ºi aºa vã duc pe cãile înþelepciunii. Ascultaþi ce zice
preafericitul David, cînd ªimei îl blestema: Dacã blestemã,
înseamnã cã Domnul i-a zis: Blestemã pe David! Dar Domnul în
schimbul acestor blesteme pe care mi le dã azi, îmi va dãrui bine.
Voi care ziceþi de rãu de voi înºivã pînã la trufie, intraþi în
mînie de îndatã ce alþii nu vã aduc laudele de care vã socotiþi
îndreptãþiþi. Vedeþi cît de mult vã lipseºte cumpãtarea în treburile
cele de seamã? Din dorinþa altor laude depãrtãm laudele, ca altele
mai mari sã cãpãtãm. Depãrtînd lauda, vreo s-o mãrim, iar în toate
acestea nu urmãrim decît slava ºi nu adevãrul. Aºa cã zadarnicã-i
purtare noastrã - ºi nu duce la nimic.
45 - Slãbiciunea cunoaºterii omeneºti
Nu pentru multã vreme vã va rãbda pãmîntul pe voi, care aþi
ajuns la atît de nemãsuratã trufie, cã îndrãzniþi a cerceta, ca pe
ceva cu totul de nimic, aceea ce ar trebui numai sã slãviþi ºi sã
adoraþi!
Aºa Pavel, care era plin de multã înþelepciune, privind
neasemãnata mãreþie a lui Dumnezeu ºi josnicia firii omeneºti, se
porneºte împotriva acelora care vreau sã cerceteze temeiurile lui
Dumnezeu - ºi în indignarea lui, strigã cu tãrie: Cine eºti tu,
omule, ca sã rãspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul
de lut va zice celui ce l-a fãcut: Pentru ce m-ai fãcut aºa?
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Cugetã mai întîi la firea ta - nici nu s-ar gãsi cuvinte care sã-þi
arate josnicia!...
Dar - veþi zice - sînt om ºi sînt cinstit cu de bunãvoie. Aþi
primit aceastã cinste, dar nu pentru a o folosi greºit,
împotrivindu-vã lui Dumnezeu, ci pentru a vã bucura de cinstea
aceasta, dînd ascultare celui care v-a dãruit-o.
Dumnezeu nu v-a cinstit ca sã-L jigniþi, ci ca sã fie slãvit de
voi. Cãci a-L jigni, înseamnã a-I cerceta cuprinsul. Dacã aºadar
cinstim pe Dumnezeu crezînd în El, ºi nu a dori sã crezi, este o
jignire care cade pe capul celui ce a sãvîrºit-o.
Apostolul apoi, vrea sã arate ce depãrtare este între om ºi
Dumnezeu. N-a putut s-o facã pe cît trebuia, dar pilda datã ne
îngãduie sã ne facem o idee despre o deosebire cu mult mai mare
încã. Ce spune? Nu este olarul stãpîn pe lutul lui, ca din aceeaºi
frãmîntãturã de lut sã facã un vas pentru o întrebuinþare de
cinste, ºi un alt vas pentru o întrebuinþare de ocarã?
Ce ziceþi? Trebuie sã mã supun lui Dumnezeu, ca lutul
olarului? Da - rãspunde apostolul - cãci deosebirea care desparte
pe om de Dumnezeu, este tot una cu aceea dintre lut ºi olar - ºi
încã nu tot una, ci cu mult mai mare. Lutul ºi olarul au acelaºi
conþinut, cum este scris la cartea lui Iov: Cu cît mai mult la cei ce
locuiesc în case de lut, care îºi trag obîrºia din þãrînã ºi pot fi
zdrobiþi ca un vierme!
Dacã omul este mai mult decît lutul ºi mai arãtos, deosebirea
n u v i n e d e l a o s c h i mb a r e d e c u p r i n s , c i d e l a p r i c e p e r e a
lucrãtorului. Voi nu vã deosebiþi cîtuºi de puþin de lut, iar de nu
vreþi sã credeþi, ascultaþi ceea ce vã învaþã mormintele ºi urnele
funerare - mergeþi ºi cercetaþi mormintele celor mai dinainte ai
voºtri - ºi veþi vedea dacã am dreptate.
Aºadar, între lut ºi olar, nici o deosebire nu-i. Dar între
Dumnezeu ºi om, atît de mare e deosebirea de cuprins cã nici
cuvintele nu o pot arãta, nici gîndirea a o mãsura. Ci lutul ascultã
de mîna olarului, ori în cel fel îl potriveºte sau îl împietreºte - tot
asemenea voi, fiþi tãcuþi ca lutul, cînd voia lui Dumnezeu este de
a lua o hotãrîre sau alta.
Pavel n-a grãit aºa, ca sã ne lipseascã de libertatea noastrã, nici
ca sã ne stînjeneascã voia noastrã cea liberã, ci ca din vreme, sã
ne înfrîneze îndrãzneala.
De vreþi, sã mai luãm în seamã încã ceva: Ce voiau sã ºtie acei
p e c a r e P a v e l î i î n f r î n a ? C h i ar s ã cer cet e z e c u p r i n s u l c e l
Dumnezeiesc? Deloc - nici gînd n-au avut vreunul din ei la o aºa
îndrãznealã!
Ceea ce cãutau ei a cerceta era ceva cu mult mai puþin:
planurile lui Dumnezeu, ca de pildã: de ce acela este pedepsit - iar
celãlalt aflã milostivire?
De ce cutare este scutit de pedeapsã - ºi celãlalt este atît de
nefericit?
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De ce unul este iertat ºi altul nu? ªi altele asemenea acestora...
Astfel Pavel înfrîneazã pe cei care se îndeletniceau cu
neîngãduite cercetãri asupra gîndurilor lui Dumnezeu. Nici
aceasta chiar nu le-o îngãduia, iar cînd voi îndrãzniþi cu
n er u º i n ar e a i s p i t i î n s u º i cuprinsul cel Dumnezeiesc, care
hotãrãºte ºi îndrumeazã toate, nu credeþi cã sînteþi vrednici de
pedeapsã? Nu-i aceasta cea mai necuprinsã nebunie?
46 - Despre cei ce cred cã le cunosc pe toate
A crede cã ºtii nu înseamnã totdeauna înþelepciune, ba se
întîmplã sã fie chiar prostie. Spune-mi: Dintre doi oameni, din
care unul ar pretinde cã poate mãsura vãzduhul de la cer la pãmînt
cu sfoara, în vreme ce altul ar rîde ºi-ar zice cã nu-i în stare a
face aceasta - care din aceºtia doi ne-ar face sã rîdem? Omul care
pretinde a ºti sau cel care se mãrturiseºte neºtiutor. Fãrã îndoialã,
cel dintîi. La întîmplarea aceasta, necunoscãtorul este mai înþelept
decît cel ce se crede încãrcat de ºtiinþã. De ce?
Pentru cã presupusa ºtiinþã nu-i decît o necunoaºtere mai mare.
Cel ce se mãrturiseºte neºtiutor, ºtie cel puþin ceva. Ce anume? Cã
sînt unele lucruri pe care mintea omeneascã nu le poate ºti; ºi
aceasta nu-i puþin lucru. Dimpotrivã, cel care - de-ar fi sã-l crezi
- zice cã ar ºti mult, încã mai neºtiutor decît altul este cu privire
la ceea ce spune cã ºtie - ºi asta îl face sã fie ºi de ruºine.
Sã ne lãsãm aºadar de asemenea cercetãri, ºi sã ne mãrginim a
aduce laude lui Dumnezeu pentru toate. De aceea, zice apostolul,
aduceþi mulþumiri pentru toate. Iatã faptele unei slugi
recunoscãtoare, înþelepte ºi deºtepte; a te purta altfel, este fapta
unui vorbãreþ, a unui trîndav, a unui neruºinat!
Cel ce vorbeºte mult, nu face nimic, iar cel ce munceºte mult
nu vorbeºte niciodatã fãrã rost.
47 - Nu trebuie sã vã puneþi cu cei furioºi
Cînd vedeþi un om ieºit din fire, cu atît mai mult nu-i faceþi
împotrivire. Nebunia lui de aceasta are nevoie, ca sã se producã.
Cu cît mai greu vã batjocoreºte, cu atît mai multã blîndeþe
arãtaþi-i... Cu omul acesta e ca ºi cu cel cuprins de friguri, cãruia
trebuie sã-i facem pe plac, cînd rãul în zgîlþîie mai tare.
Cînd o sãlbãticiune se porneºte furioasã, fugim cu toþii; sã
facem tot aºa cu acel pe care furia îl frãmîntã. ªi sã nu credeþi
cumva cã trebuie sã ne purtãm aºa pentru a-i face cinste; cinstim
oare o sãlbãticiune înfuriatã, pe nebunii furioºi, cînd ne ferim de
ei? Cîtuºi de puþin, nu!
Purtarea noastrã e mai degrabã o jignire, sau mai bine zis, nu
o jignire, ci un semn de milã ºi de omenie.
Nu vedem oare pe corãbieri cînd suflã vîntul tare, desfãcînd
pînzele, ca nu cumva, altfel corabia sã se înece?
Sau pe cãlãreþul al cãrui cal s-a pornit nebuneºte, lãsîndu-l în
voia lui, pînã ce-i pier puterile? Sã facem ºi noi la fel.
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Mînia e ca ºi un foc, ca ºi-o flacãrã care trebuie sã muºte din
ceva. Dacã acestei flãcãri nu-i dai nimic sã mãnînce, repede ai
depãrtat acest flagel. Furia n-are putere prin ea însãºi, dacã nu
vine cineva s-o hrãneascã. Sînteþi fãrã acoperire.
Omul acela care este pradã furiei, nu mai ºtie ce face; tu care-l
vezi cum e, meriþi oare vreo îngãduinþã dacã pici în aceeaºi
tulburare ºi nu te înþelepþeºti deloc la asemenea vedere?
Presupune cã ducîndu-te la un ospãþ, întîlneºti la intrare un om
beat care face gesturi urîte. Dacã pici ºi tu în aceeaºi greºealã, nu
eºti cu atît mai de neiertat cu cît eºti asemenea lui? Întîmplarea
este aici, aceeaºi. Sã nu credeþi cã vom fi acoperiþi de vom zice:
N-am început eu! Aceasta este tocmai împotriva noastrã, întrucît
ceea ce am vãzut nu ne-a înþelepþit. Este ca ºi a zice: N-am ucis
eu cel dintîi!...
Dacã meriþi sã fii pedepsit, este din pricina cã deºi ai avut o
ocazie sã te înþelepþeºti, totuºi nu þi-ai þinut firea.
48 - Pe cei ce insultã trebuie sã-i luãm drept slabi sau bolnavi
Veþi zice: Cum oare e cu putinþã sã suferim jignirile? Cum întreb eu - aceasta n-ar fi cu putinþã? Cuvintele pricinuiesc oare
vreo ranã? Lasã pe trup vreo zgîrieturã? Ce rãu fac? De vrem, le
putem suferi.
Sã facem legãmînt cã le vom suferi, ºi sã vedeþi, le vom suferi.
Sã ne zicem nouã înºine: Aceasta nu-i urã, ci slãbiciune. ªi în
adevãr e slãbiciune - ºi dovada cã nu-i urã sau rãutate, este cã
omul acesta însuºi voia sã se înfrîneze, cu toate cã adesea fusese
jignit.
Dacã cugetãm cã acesta-i un lucru de slãbiciune, vom suferi,
vom ierta ºi ne vom sili ca noi înºine sã nu cãdem. Vã întreb pe
toþi: de voiþi, puteþi fi îndeajuns de înþelepþi ca sã suferiþi pe cei
ce vã jignesc? Cred cã da. Poate cã acel ce v-a jignit a fãcut-o
fãrã voie, nu din gînd precugetat, poate numai sub îmboldirea
patimii, - deci dacã-i aºa, stãpîniþi-vã!
Aþi fost jigniþi ºi jignirea vine de la duºmanii voºtri? Cu atît
mai mult sã fiþi împãciuitori. Dar acela e înnebunit de
obrãznicie!... Tocmai pentru aceasta trebuie sã te duci sã-l afli;
cãci douã rele îl pasc: obrãznicia ºi mînia.
Voi sînteþi în stare de sãnãtate, vedeþi limpede, nu ca el care
orbecãieºte în întuneric, din pricina acestor douã rele. ªi fiindcã
voi sînteþi la adãpost de acestea, ºi pe deasupra sãnãtoºi, mergeþi
spre el, dupã cum doctorul la bolnav. Zice oare doctorul: Omul
acesta este bolnav ºi nu voi merge sã-l vãd? Mai ales atunci se
duc doctorii, cînd vãd bolnavi care nu se pot miºca. De cei ce se
miºcã, ei se îngrijesc mai puþin. Oare trufia ºi mînia nu vi se par
mai grozave ca o boalã?
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49 - Împotriva pornirii de rãzbunare
Puteþi ridica mîinile spre cer, puteþi miºca buzele ca sã cereþi
iertare, iar Dumnezeu este dispus sã vã ºteargã pãcatele, dar nu
îngãduiþi sã se facã aceasta, de vreme ce voi þineþi minte greºelile
celor ce v-au greºit vouã!
Sînteþi oarecum în dubiu...
Aþi suferit multe nedreptãþi, aþi fost jefuiþi, aþi fost vorbiþi de
rãu, aþi fost pãgubiþi în cele mai grele situaþii, - ºi vreþi sã vedeþi
pe duºmanul vostru pedepsit? Iatã ce va sluji în schimb, sã iertaþi.
Dacã singuri vã faceþi dreptate ºi vã rãzbunaþi, prin vorbe sau
prin fapte sau prin blesteme împotriva aceluia care v-a jignit,
Dumnezeu nu va mai sta sã vã rãsplãteascã, pentru cã voi înºivã
aþi fãcut aceasta. ªi nu numai cã n-are sã vã rãzbune deloc, dar
are sã vã pedepseascã fiindcã L-aþi supãrat. În obºtea omeneascã,
dacã lovim robul altuia, stãpînul lui se supãrã ºi ia drept o jignire
adusã lui, fapta noastrã.
Cã sîntem jigniþi, fie de robi, fie de oameni liberi, datori
sîntem a aºtepta judecata stãpînilor sau a judecãtorilor.
Aºadar, dacã între oameni e cu totul nechibzuit ca cineva sã-ºi
facã dreptate singur, lucrurile stau altfel cînd Dumnezeu este
Acela care-I Judecãtor?
Vouã, El v-a poruncit atît: Sã vã rugaþi pentru cel ce v-a jignit.
Ce trebuie fãcut cu aceasta, iatã, El a poruncit sã fie lãsat pe
seama Sa, a Domnului!
50 - Foloasele ºi vredniciile iertãrii
Gîndiþi-vã la toate greºelile de care veþi da socotealã - ºi mai
ales, sã uitaþi nedreptãþile sãvîrºite de alþii vouã, iertaþi pe cei
care v-au jignit, ca sã aveþi dreptul ca voi înºivã sã fiþi iertaþi, ºi
sã cîºtigaþi astfel o uºurare a necazurilor voastre.
Grecii, fãrã vreo mare nãdejde, dãduserã adesea cu privire la
acestea, dovezi de înþelepciune. ªi voi care trebuie pînã la urmã
sã pãrãsiþi lumea aceasta, cu atît mai mãreþe nãdejdi, nu veþi
face-o - sau staþi în cumpãnã?
Ceea ce se rezolvã de la sine, nu vã arogaþi ºi nu respectaþi
legea Dumnezeiascã, ºi mai degrabã lãsaþi sã vi se stingã patima
fãrã rãsplatã pentru voi, în loc de a merita o rãsplatã?
Dacã lucrarea vremii va ºterge ura, de aici nu puteþi trage nici
un folos. Veþi zice cã aducerea aminte a jignirii vã înflãcãreazã
mînia? Aduceþi-vã aminte de tot binele pe care cel ce v-a jignit a
putut sã vi-l facã faþã de voi, cum ºi de tot rãul pe care l-aþi fãcut
altora!...
V-a vorbit de rãu, v-a acoperit de ruºine? Aduceþi-vã aminte
de ceea ºi voi aþi zis de alþii. Aºa cã, vã întreb, cum veþi cãpãta
iertare, cînd voi n-o daþi altora? N-aþi zis nimic de rãu? Dar aþi
auzit de atîtea ori mulþime de bîrfe ºi le-aþi primit, ºi aceasta este
desigur o vinovãþie.
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Vreþi sã ºtiþi ce mare bine este uitarea jignirilor ºi ce plãcut
este aceasta Domnului, mai presus de toate? El pedepseºte chiar
pe acei care se bucurã de dreapta pedeapsã. Aºadar nu se cade sã
cãlcãm în picioare nici pe cei pedepsiþi de Dumnezeu ºi nici pe
cei ce ne-au jignit!
Se aratã aici duhul milei, ceea ce place lui Dumnezeu mai mult
ca orice. Nimic nu hrãneºte mai bine mila, ca iertarea jignirilor.
Celui ce a jignit, de asemenea Dumnezeu i-a arãtat ce are de
fãcut. I-a poruncit sã caute de îndatã pe cel ce l-a jignit, sã
pãrãseascã chiar altarul ca sã-l afle ºi sã nu se reîntoarcã la masa
jertfei decît dupã ce s-a împãcat cu acela.
Dar acesta nu-i temei ca sã aºteptaþi sã vinã el, cã de faceþi aºa,
aþi pierdut tot. Numai dacã ieºiþi sã-l întîmpinaþi, Dumnezeu va
pune înainte o rãsplatã nespusã.
Dacã vã împãcaþi cu cel ce v-a jignit numai fiindcã el vine spre
voi, nu porunca Dumnezeiascã este aceea care a statornicit din
nou prietenia, ci numai gîndul celuilalt. Aºa cã veþi rãmîne fãrã
cununã, iar premiul alergãrii se duce la el.
51 - Sã nu ne lãsãm doborîþi de încercãri
Tristeþea cea fãrã hotare e mai stricãtoare decît orice licoare
diavoleascã. Dacã diavolul izbuteºte a pune mîna pe unele suflete,
cu ajutorul ei o face. Îndepãrtaþi-o ºi nu veþi avea habar de ea.
Dar cum putem sã ne scãpãm de tristeþe? Iar eu voi întreba: De
ce n-am putea sã ne scãpãm de ea?
De aþi fãcut desfrînare sau ucidere, sau orice altã faptã de
aces t ea car e î n ch i d p o ar t a î mp ã r ã þ i e i cer u r i l o r, f i þ i t r i º t i ,
mîhniþi-vã, nimeni nu vã împiedicã. Dar dacã, din mila Domnului,
aþi stat departe de asemenea crime, de ce sã vã necinstiþi sufletul
zadarnic?
Dumnezeu a aºezat tristeþea printre simþãmintele firii noastre,
nu ca sã ne lãsãm ei cu uºurãtate, fãrã rost, în clipa încercãrii,
nici ca sã ne abandonãm pe noi înºine - ci ca sã scoatem din acest
simþãmînt cel mai mare dintre foloase. ªi cum vom putea oare
scoate asemenea foloase?
Timpul tristeþii nu-i atunci cînd sîntem nefericiþi, ci acela în
care facem rãul. Dar noi am rãsturnat îndreptarul acesta, ºi am
schimbat timpurile. Cînd facem mulþime de greºeli, nu simþim nici
cel mai mic discomfort, iar de ni se întîmplã sã suferim, de te miri
de unde, vreo împotrivire, iatã-ne abãtuþi de mîhnire, gata a sfîrºi
cu viaþa aceasta - ºi a scãpa de ea!
Pentru aceasta tristeþea pare a fi un lucru supãrãtor ºi greu de
d u s , c a º i m î n i a º i p o f t a t r u p eas cã. C ei ce s e l a s ã a c e s t o r
simþãminte pe nedrept ºi fãrã rost, le-au fãcut sã-ºi piardã din
însemnãtatea lor. Ca ºi cu leacurile pe care le dau doctorii. Cînd
aceste leacuri nu sînt date pentru bolile cãrora se potrivesc ºi
pentru care au fost pregãtite, ci altora - departe de a se despovãra
de suferinþa lui, dimpotrivã îi mãresc rãul.
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Aºa lucreazã tristeþea. Cum ea e o terapie în stare - putem
spune - de a curãþi rãul din noi, dacã cuprinde un suflet trîndav,
încãrcat de pãcate grele, ea îi aduce bunã slujire, dar de se
sãlãºluieºte într-un suflet care luptã ºi se zbate, care trudeºte, care
are griji ºi suferã, în loc de a-i ajuta, îi aduce mari stricãciuni,
fãcîndu-l mai slab ºi uºor de doborît.
Aºa, scriind acelora care se þineau tari în credinþã, Pavel le
zicea: Bucuraþi-vã totdeauna în Domnul! Iarãºi zic: Bucuraþi-vã!
Dar acelora care erau desfrînaþi, mîndri, cîrtitori, le zicea: Sînteþi
plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lãcomie,
de rãutate; plini de pizmã, de ucidere, de ceartã, de înºelãciune,
de porniri rãutãcioase; sînt ºoptitori. Cel ce-i împovãrat de
pãcate, sã foloseascã aceastã terapie ca sã se elibereze ºi sã se
uºureze, dar acel care-i sãnãtos, de ce ºi-ar ruina fericita-i
sãnãtate prin tristeþe?
52 - Priveliºtea nedreptãþilor lumii acesteia nu trebuie sã ne
descurajeze
Cînd auziþi zicîndu-se cã biserica aceea a apus, cã o alta este
în derivã, cã una este pradã relelor fãrã leac, cã aceasta are pãstor
nevrednic, cealaltã drept conducãtor un om îndoielnic, mîhniþi-vã!
Cãci nu se pot suferi asemenea lucruri fãrã îndurerare.
Mîhniþi-vã, dar puneþi întristãrii liman, în împrejurãrile cînd noi
înºine ne aflãm în greºealã, ºi avem socoteli de dat, nu-i nici de
trebuinþã ºi nici înþelept, ci foarte stricãtor sã ne mîhnim, cu o
tulburare prea mare. Cu atît mai mult, sã ne lãsãm descurajaþi ºi
doborîþi din pricina greºelilor sãvîrºite de alþii.
Ca sã întemeiez împotrivirea la aceastã tristeþe ticãloasã ºi
nepotrivitã, iatã ce vã sfãtuiesc sã mai faceþi.
Cînd auziþi vorbindu-se despre mizeriile zilei, depãrtaþi-vã
repede de aceste gînduri, cît mai degrabã, la gîndul zilei groaznice
a judecãþii, închipuiþi-vã în voi înºivã tribunalul cel grozav,
judecãtorul cel ce nu poate fi cumpãrat, prãpastia pedepselor,
întunericul în care nu rãzbate nici o luminã, întunecimea dinafarã,
viermele otrãvit, lanþurile ce nu se pot sfãrîma, scrîºnirea dinþilor,
gemetele neîntrerupte...
Judecãtorul care va judeca atunci n-are trebuinþã nici de
învinuitori, nici de martori, nici de arãtãri, nici de dovezi; el
aduce la luminã, sub privirea pãcãtoºilor, toate lucrurile, aºa cum
au fost sãvîrºite. Atunci nu va mai fi nimeni care sã apere pe cel
învinuit ºi sã-l smulgã de la pedeapsã, nici tatã, nici fiu, nici
fiicã, nici mamã, nici rudã, nici vecin, nici prieten, nici apãrãtor.
Netrebnicele daruri de bani, atotputernicia bogãþiei, slava
puterii. Totul va fi împrãºtiat ca pulberea scuturatã de pe talpã.
Singur, judecat potrivit faptelor, omul va aºtepta hotãrîrea de
iertare sau de osîndire.
Nimeni atunci nu va fi judecat pentru pãcatele altuia, ci fiecare
pentru ale sale. Adunaþi toate aceste priveliºti, stîrniþi în voi
temerea de judecatã, faceþi din ea un rãgaz împotriva mîhnirilor
diavoleºti care-s ruina sufletului.
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53 - Nu trebuie niciodatã sã deznãdãjduiþi de propria-ne mîntuire
ºi nici de milostivirea Dumnezeiascã
E partea unui suflet mãrinimos de a nu se lãsa deloc abãtut, de
a nu deznãdãjdui cîtuºi de puþin în faþa multelor rele care-l
împresoarã, de a nu se depãrta deloc de Dumnezeu, ci prin
rugãciuni repetate ºi fãrã izbãvire, de a stãrui pînã ce El va avea
milã, aºa cum zice fericitul David.
Îmbrîncindu-ne în deznãdejde, diavolul cautã sã smulgã din
inimile noastre nãdejdea în Dumnezeu, singura ancorã temeinicã,
acest susþinãtor al vieþuirii noastre, care ne duce de mînã pe
drumul cerului, ºi chezãºuieºte mîntuire sufletelor aflate în
cãdere.
Prin nãdejde, zice ap. Pavel, am fost mîntuiþi. Ca ºi un lanþ
trainic coborît ca din cer, nãdejdea ne susþine sufletele. Ea atrage
încetul cu încetul cãtre cereºtile înãlþimi pe acei care se þin bine
legaþi de ea; ea ne ridicã deasupra învolburãrilor mizeriilor lumii
acesteia.
Cine slãbeºte ºi se scapã din ancora aceasta sfîntã, cade îndatã
ºi se îneacã. Cel rãu ºtie bine aceasta, cînd zãreºte cã sîntem
zdrobiþi de gîndul relelor noastre fapte, se aratã ºi adaugã acestei
greutãþi gîndurile deznãdejdii, mai grele decît plumbul însuºi.
Dacã le primim, este cu neputinþã sã nu fim tîrîþi de îndatã de
aceastã adãugire de greutate, desprinºi cu putere de lanþ ºi
aruncaþi în fundul ticãloºiei.
Mulþi oameni, dupã ce au fost puºi jos ºi depãrtaþi de calea cea
strîmtã a virtuþii, s-au ridicat atît de minunat, încît restul zilelor
lor a ºters ceea ce fusese mai înainte, primirã premiul, îºi puserã
cununa, fiind aºezaþi printre învingãtori ºi numãraþi în obºtea
sfinþilor.
Atîta vreme cît stãm în cuptorul plãcerilor, cu toate multele
pilde de acest fel, lucrul ni se pare cu neputinþã. Dar de îndatã
ce-am fãcut cei dintîi paºi ca sã ieºim la luminã, lãsãm treptat
înapoia noastrã flãcãrile cele arzãtoare ºi drumul pe care-l vedem
deschizîndu-ni-se înainte ni se aratã ca împrospãtat de rouã - ºi
plin de uºurinþã.
Trebuie sã nu ne descurajãm, ºi sã nu deznãdãjduim, cu privire
la aceastã întoarcere. La aceastã întîmplare, de vei avea putere ºi
bunãvoinþã - ºi bunãvoinþã ºi putere multã îþi vei dobîndi.
Cînd cineva ºi-a închis sieºi poarta pocãinþei, cînd, ca sã zic
astfel, ºi-a zidit uºa care duce la mîntuire, cum va putea, stînd
afarã, sã facã ceva bun? Astfel cã cel rãu pune totul în lucrare ca
sã sãdeascã acest gînd în noi, cãci pe urmã nu va mai avea nevoie
ca sã ne biruiascã, nici de efort, nici de trudã - la ce bun, dacã
stãm cãzuþi la pãmînt, doborîþi ºi nevrînd a ne împotrivi?
Cel ce va fi în stare a se desface din aceastã legãturã, îºi va lua
din nou tãria ºi nu va înceta, pînã la cea din urmã suflare, de a se
împotrivi diavolului. De mii de ori doborît fiind, el se va ridica
necontenit ºi-ºi va împovãra duºmanul. Acela care dimpotrivã,
este înlãnþuit de gîndurile deznãdejdii, îºi nimiceºte propria-i
putere - ºi cum va putea el sã izbîndeascã, sã se împotriveascã,
fugind din faþa duºmanului?
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Sã nu ziceþi cã toate acestea sînt cu privire numai la cei care
s-au fãcut vinovaþi de greºeli uºoare. Presupuneþi un om plin de
toate stricãciunile; cã acest om ar fi sãvîrºit toate greºelile care
pot pune pe cineva afarã din împãrãþie, cã nu fusese la început
dintre cei necredincioºi, ci cã fãcînd parte dintre credincioºi, din
cei plãcuþi lui Dumnezeu, ar fi ajuns în urmã stricat, desfrînat,
poftitor, hoþ, beþiv, sodomit, batjocoritor, - ºi toate acele culpe pe
care le voiþi. Chiar acestui om nu i-aº îngãdui sã deznãdãjduiascã,
chiar de ar fi ajuns în cea de pe urmã bãtrîneþe, cuprins de aceastã
stare de stricãciune fãrã de nume.
Dacã mînia lui Dumnezeu ar fi o patimã, omul ar avea dreptate
sã deznãdãjduiascã, neputînd stinge flacãra aprinsã de toate
crimele lui. Dar patimile nu sînt cunoscute de Dumnezeu; chiar
c î n d E l S e r ãzb u n ã º i p ed ep s eº t e , es t e f ãr ã mî n i e , p l i n d e
bunãtate. Aºa cã se cad e s ã av em temeinic curaj. ªi sã fim
încrezãtori în puterea pocãinþei.
Deznãdejdea nu are numai aceastã tristã urmare de a ne închide
porþile cetãþii cereºti, de a ne împinge spre multã trîndãvie ºi mult
dispreþ, dar ne prãbuºeºte aºadar în rãtãcirea cea diavoleascã.
Diavolul însuºi nu a ajuns ceea ce este decît deznãdãjduind la
început - ºi prãbuºindu-se pe urmã din deznãdejde spre vorbe ºi
fapte potrivnice mîntuirii.
Mînioºii de îndatã ce ºi-au pierdut sãnãtatea duhului, nu se mai
tem de nimic, nu se mai ruºineazã de nimic, chiar de ar fi sã se
arunce în foc, în mare sau într-o prãpastie.
Asemenea acei care-s cuprinºi de nebunia deznãdejdii, ajung
de nu mai poþi vorbi cu ei ºi aleargã spre tot felul de pãcate. ªi
dacã moartea nu vine sã punã capãt nebuniei lor, pornirii lor, ei
înºiºi îºi fac mulþime de rele.
54 - Despre prietenie
Cu adevãrat, prietenul credincios este mîngîiere în viaþã. Ce
n-ar fi în stare sã facã un prieten adevãrat?
Cîtã plãcere, cîtã prisosinþã ºi cît temei nu aduce el?
Poþi descoperi atîtea comori, dar nimic nu preþuieºte cît un
prieten adevãrat.
Sã arãtãm mai întîi bucuriile legate de prietenie.
Vederea unui prieten îmbracã inima în sãrbãtoare ºi o
înfloreºte; te legi de el cu un lanþ care-þi umple sufletul de o
fericire nespusã; chiar numai aducerea aminte despre el dã aripi
gîndului ºi-l înalþã.
Vorbim despre prietenii buni, care sînt devotaþi ºi jertfelnici.
Vorbim despre cei care ard de prietenie.
Dacã vreunul din voi are un prieten din aceºtia, v-a recunoaºte
cã spun drept ºi de l-ar vedea în fiecare zi, ºi tot nu s-ar sãtura ºi-i doreºte aceluia ceea ce-ºi doreºte lui însuºi.
ªtiu pe cineva care cerea sfinþilor sã se roage mai întîi pentru
prietenul sãu ºi dupã aceea ºi pentru el. Atît de mare dar este un
prieten adevãrat, cã de dragul lui, îþi sînt scumpe unele locuri ºi
unele vremuri.
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Dupã cum un trup frumos sau o floare aleasã rãspîndesc o
mireasmã în jurul lor, tot astfel prietenii lasã ceva din farmecul
lor locurilor pe unde au trecut; aºa cã adesea aflîndu-ne acolo fãrã
ei, plîngem ºi suspinãm, aducîndu-ne aminte de vremea petrecutã
împreunã.
Nu putem arãta prin grai bucuria pe care ne-o dãruieºte
întîlnirea cu prietenii, numai aceia o cunosc care au încercat-o.
Dacã un prieten ne porunceºte ceva, îi mulþumim, dacã stã în
cumpãnã, ne mîhnim. Nu e nimic din ce-i al nostru, care sã nu fie
ºi al lui. Chiar de dispreþuim bunurile pãmînteºti - din pricina
prietenilor noºtri nu am vrea sã pãrãsim lumea aceasta; ei ne sînt
mai dragi ca lumina zilei.
55 - Despre dragoste
Sã cugetãm la tot binele ce s-a sãvîrºi, dacã dragostea ar
stãpîni peste tot.
N-ar mai fi trebuinþã de legi, de tribunale, de pedepse, de
temniþe - ºi de toate de felul acesta.
Dacã toþi ar iubi ºi ar fi iubiþi, nimeni nimãnui n-ar face vreun
rãu. Ucideri, vrajbe, rãzboaie, tîlhãrii, ruperi, zgîrcenii, - tot rãul
s-ar mistui. Chiar numele rãutãþii n-ar mai fi.
Dragostea are acest ascendent: în vreme ce altor merite li s-au
adãugat ºi unele defecte - sãrãciei, mîndria de a fi sãrac; vorbirii
a l e s e , p a t i m a b o l n ã v i c i o a s ã a s l a v ei ; u mi l i n þ ei , o mî n d r ã
îndestulare lãuntricã, - dragostea se detaºeazã de toate aceste
neajunsuri; cãci nimeni nu s-ar putea ridica împotriva a ceea ce
iubeºte!
Ca sã apreciem virtutea dragostei, sã presupunem cã nu numai
o fiinþã, ci cã toatã lumea iubeºte. Sau, mai degrabã - dacã vreþi
- presupuneþi o fiinþã iubitã ºi una care iubeºte, dar care iubeºte
cum trebuie sã iubeascã.
Fiinþa aceea va trãi pe pãmînt întocmai ca în cer; va gusta o
pace netulburatã, împletindu-ºi mii de cununi, îºi va pãstra inima
neîntinatã de urã, de mînie, de invidie, de trufie, de slavã deºartã,
de nãzuinþe ticãloase, de toatã dragostea cea rea ºi de toatã
s t r i cãci u n ea. Dupã cum s i eº i n u ar v r ea s ã- º i f acã r ãu , t o t
asemenea nu vrea nici altuia. Arhanghelul Gavril va sta alãturi de
ea - ºi-o va întovãrãºi pe pãmînt.
Astfel este acela care are cu el dragostea. Cel ce ar sãvîrºi
minuni, cel a cãrui cunoaºtere ar fi desãvîrºitã, dar care n-ar avea
dragoste, chiar de ar scula mii de oameni din morþi, la nimic de
seamã nu va ajunge, despãrþit fiind de toþi ºi nu se va putea
apropia niciodatã de semenii lui. De aceea Domnul Hristos a zis
cã s emn u l d r ag o s t ei d es ãv î r ºi t e p e n t r u E l , e s t e d r a g o s t ea
aproapelui.
Paiul mai degrabã s-ar împotrivi sã nu fie ars de focul în care
l-am aruncat, decît diavolul la flacãra dragostei.
Dragostea e mai trainicã decît un zid, mai tare ca diamantul; ºi
dacã am putea închipui un lucru ºi mai tare încã, dragostea îl
întrece ºi pe acela în tãrie.
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Nici sãrãcia, nici bogãþia n-o biruiesc; iar de ar fi dragoste,
n-ar fi nici sãrãcie ºi nici bogãþie peste mãsurã, ci numai foloasele
amîndurora.
Din bogãþie am folosi bunãstarea, din sãrãcie lipsa de grijã,
fãrã sã avem de îndurat temerea pe care-o dã sãrãcia ºi nici
neliniºtile pe care ni le dã bogãþia. Dar ce vorbesc eu despre
foloasele dragostei?
Sã ne gîndim cît e de bunã ea însãºi, cîtã bucurie ne
prilejuieºte, în ce stare de vrajã ne þine sufletul; acestea sînt
însuºirile ei neasemuite. Celelalte înfãþiºãri ale virtuþii aduc cu ele
unele îngreuieri: postul, cumpãtarea, vegherea care e însoþitã de
invidie, de pofte, de dispreþ; dragostea, ea, în afarã de folos e
întovãrãºitã de plãcere, fãrã împovãrare, ca o albinã harnicã, ea
culege de pretutindeni ce este bun ºi-l aºeazã în sufletul celui care
iubeºte.
Ea preface firea lucrurilor, cele mai grele sarcini le face uºoare
ºi plãcute, ea ne înfãþiºeazã virtutea ca uºor de sãvîrºit, iar viciul
mai amar ca orice!...
Sã cugetãm: a cheltui se pare lucru supãrãtor, - dragostea îºi
face din aceasta o plãcere.
A vorbi de rãu pe altul pare multora lucru dulce, - dragostea
îl gãseºte amar, gãsind dulce a vorbi bine de cineva.
Nimic nu ne este mai plãcut decît sã lãudãm pe cel pe care-l
iubim. De vedem pe cel pe care-l iubim fãcînd o greºealã, ne
întristãm, dar chiar mîhnirea aceasta cuprinde în ea o dulceaþã.
Lacrimile ºi tristeþea dragostei sînt mai dulci decît bucuria ºi
rîsul. Cei ce rîd nu se uºureazã, cît cei ce plîng pentru prietenii
lor.
Credinþa ºi nãdejdea sînt hãrãzite sã înceteze, cînd avem ceea
ce credem, ceea ce nãdãjduim. Este ceea ce Pavel arãta prin
cuvintele: Þelul nãdejdii pe care-l vedem nu mai este un þel al
n ã d e j d i i - cu m s ã n ã d ã j d u i m d a r, c e e a c e º i v e d e m ? S a u :
Credinþa este o încredere neclintitã în lucrurile care nu se vãd.
Aceste virtuþi vor trece cînd þelurile lor s-au atins. Dragostea,
dimpotrivã, se încãlzeºte atunci cît se poate de mult ºi începe sã
ardã. Aceasta-i o nouã laudã adusã dragostei.
Pavel nu se mulþumeºte numai cu aceasta, ci vrea cu dinadinsul
sã caute încã o laudã. S-a zis cã dragostea este un mare dar, o cale
aleasã cãtre cer, s-a zis cã fãrã ea, celelalte daruri sînt zadarnice.
Î i î n f ã þ i º e a z ã i c o a n a c u mu l te amãn u n t e , a p o i e l v r e a s - o
proslãveascã ºi altfel, ºi sã-i arate mãreþia, ieºitã din nepierirea ei.
De aceea a zis: Acum dar rãmîn aceste trei: credinþa, nãdejdea ºi
dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
De ce oare dragostea este mai mare decît toate celelalte?
Pentru cã toate celelalte vor trece...
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56 - Milostenia nu-i mai mult sau mai puþin merituoasã, dupã
însemnãtatea darurilor
Vã spun din nou ceea ce adesea v-am spus: nu dupã
însemnãtatea darurilor se mãsoarã milostenia, ci dupã duhul celui
care dã.
ªtiþi povestirea vãduvei. Bine-i sã pomenim mereu aceastã
pildã. Sãracul, nu mai mult ca altul, nu va deznãdãjdui de el
însuºi, avînd sub ochi pe aceastã femeie care a dat cei doi dinari.
Au fost ºi de aceia care, cînd s-a ridicat templul, au adus în dar
pãrul lor - ºi nici aceºtia n-au fost neþinuþi în seamã. Dacã ºi-ar
fi adus pãrul în vreme ce aveau bani acasã, ar fi fost blestemaþi, aducînd însã singura bogãþie ce aveau, au fost primiþi.
Dacã, în ce-l priveºte, Cain a fost alungat, nu a fost din pricina
puþinei jertfe, ci pentru cã aducea ce avea mai de prost preþ.
Blestemat - este scris - acela care are o vitã întreagã, ºi aduce
jertfã stãpînului una beteagã. Aceasta nu-i cu privire la cineva
care nu aduce o jertfã întreagã, ci la acela care are una ºi o cruþã.
Cel ce n-are nimic, nici o ocarã nu i se poate face, ba mai mult,
poate fi rãsplãtit. Ce poate fi mai de puþin preþ ca douã drahme,
mai neînsemnat ca un pãr sau un cãuº de fãinã? ªi totuºi, aceste
jertfe au fost tot atît de bine primite ca ºi vitele ºi banii. Fiecare
e bine primit dupã ceea ce are, nu dupã ceea ce nu are. ªi: Fã
binele pe care-l poate face mîna ta.
Aºadar, vã cer sã dãm cu inimã bunã ce avem pentru sãraci.
Fie cã dãm puþin, noi vom primi aceeaºi rãsplatã ca ºi aceia care
dau mai mult - ºi chiar mai mult decît aceia care dau mii de
talanþi. În felul acesta, vom cîºtiga comorile cele fãrã de nume ale
lui Dumnezeu.
57 - Furtul nu-i mai mult sau mai puþin grav dupã însemnãtatea
lucrurilor furate
A fura, a dori lucrul altuia este o greºealã tot atît de grea, fie
cã-i vorba de aur, fie cã-i vorba de argint sau de altceva, în toate
cazurile, ea provine de la aceeaºi înclinaþie.
Cel ce a furat puþin, nu se va da în lãturi sã fure mai mult.
Dacã prilejul îi lipseºte, aceasta nu depinde de el, ci de
împrejurãri. Sãracul care nedreptãþeºte pe altul mai sãrac decît el,
nu se va da în lãturi sã nedreptãþeascã pe altul mai bogat, dacã va
putea...
Nu voia lui, ci slãbiciunea este aceea care-l opreºte de la
aceasta. Cutare - se zice - care e mai mare peste alþii furã avuþiile
supuºilor lui. Iar tu - îmi spui - nu furi. Nu-mi spune cã acela a
furat mulþi talanþi de aur, iar tu numai zece dinari.
Cînd a fost vorba de milostenie, am vãzut cã femeia care a dat
doi dinari a avut tot atîta rãsplatã ca ºi acei care dãduserã aur
mult. De ce? Pentru cã Dumnezeu preþuieºte duhul dãruirii, iar nu
însemnãtatea darului. Atunci eºti de pãrere cã în ce priveºte
milostenia, Dumnezeu judecã în felul acesta ºi cã sãrãcia nu-i o
împiedicare de la rãsplãtire - oare în ce priveºte zgîrcenia, sã nu
fie la fel?
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Cum s-ar putea lãmuri deosebirea? Întocmai dupã cum femeia
care a adus cei doi dinari a avut rãsplata duhului ei bun - asemeni
ºi tu care ai ascuns cei doi dinari, nu eºti oare asemenea cu
tîlharii cei mari? Voi zice chiar dacã vã veþi mira, cã în ce vã
priveºte sînteþi încã mai vinovaþi.
Cel ce sãvîrºeºte pãcatul curviei, fie cu nevasta regelui, fie cu
aceea a sãracu l u i , es t e t ot un curvar - fiindcã nu se judecã
greºeala dupã rangul fiinþelor, ci dupã gîndul ticãlos al celui
vinovat.
Aºa-i ºi în cele despre care vorbim. Voi zice chiar cã curvia
este mai grea dacã-i sãvîrºitã cu cea dintîi femeie ieºitã în cale,
decît cu cît însãºi nevasta regelui. Cãci la întîmplarea din urmã,
vom afla ºi chemãrile bogãþiei, ale frumuseþii, ºi ale altora încã,
iar dincolo, nimic din acestea. Aºa cã aº putea zice cã vinovatul
e încã mai curvar.
Asemenea aº zice bucuros, mai beþiv celui care se îmbatã cu un
vin prost. Asemenea mai lacom, celui care nu dispreþuieºte nici
cele mai mici cîºtiguri.
Cel ce furã mult ar dispreþui poate micile cîºtiguri; cel ce
doreºte puþin n-ar dispreþui, desigur pe cele mari; aºadar el este
încã mai hoþ. Cel ce nu dispreþuieºte argintul, cum oare are sã
dispreþuiascã aurul?
Aºadar, cînd ne vãrsãm bãnuiala asupra mai marilor lumii, sã
facem bine sã ne întoarcem asupra purtãrii noastre însãºi, ºi vom
afla cã sîntem mai vinovaþi ca ei de furt ºi de zgîrcenie, dacã cel
puþin vom judeca nu dupã fapta sãvîrºitã, ci dupã duhul ei, cum
se ºi cade sã facem.
58 - Intenþia poate fi merituoasã, chiar cînd fapta nu-i urmeazã
Sã nu vã miraþi, dacã începîndu-mi vorbirea spre lauda
Sfîntului Eustaþiu, i-am spus mucenic Sfîntului.
El a murit de o moarte fireascã; cum aºadar este mucenic?
Adesea v-am arãtat cã ceea ce face pe mucenic, nu-i numai
moartea, ci de asemenea ºi intenþia.
Cununa muceniciei nu-i împletitã numai cînd întîmplarea vine
dupã faptul voinþei ci adesea ea este rãsplata faptului voinþei
însãºi. Aceastã desluºire a muceniciei nu-i de la mine. Pavel a
dat-o cînd a zis: Eu mor în fiecare zi. Cum murim în fiecare zi?
Cum e cu putinþã cu un singur trup muritor sã primim moartea
de o mie de ori? Mulþumitã intenþiei - rãspunde el - ºi stînd gata
sã murim!
La fel spune ºi Dumnezeu. Avraam nu ºi-a umplut de sînge
cuþitul, n-a înroºit altarul, n-a jertfit pe Isaac - ºi totuºi jertfa lui
a fost deplinã. Cine o spune? Chiar Cel care a primit-o: Pentru
Mine nu þi-au cruþat fiul. ªi cu toate acestea, Avraam ºi-a avut
fiul ºi l-a întors acasã sãnãtos ºi neatins - ºi cum am putea oare
spune cã n-a fost cruþat?
Este cã - zice Domnul - Eu nu judec jertfele de acest soi dupã
cum se înºirã întîmplãrile, ci dupã duhul hotãrîrii luate. Mîna n-a
jertfit, dar a jertfit voia; cuþitul n-a intrat în vena copilului, gîtul
n-a fost retezat, dar poate fi jertfã chiar fãrã sã curgã o picãturã
de sînge!
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59 - Aceeaºi faptã poate fi bunã sau rea, dupã cum e sãvîrºitã, cu
bun sau rãu
Nu v-am spus, fãrã sã mã fi întrebat, cã folosirea pedagogicã
a înºelãrii nu se cade numai în rãzboi ºi împotriva duºmanilor, ci
ºi în vreme de pace ºi cu privire chiar la cei mai buni prieteni?
Ea poate fi de folos, în adevãr, nu numai celor ce înºalã - ci ºi
celor înºelaþi. Ca sã vã lãmuriþi, mergeþi ºi aflaþi un doctor, ºi
întrebaþi-l ce mijloace foloseºte uneori ca sã uºureze pe bolnavi
de rãul lor.
Veþi afla cã nu numai de mijloacele meºteºugului lor, ci cã
adesea se foloseºte de înºelare, ºi cã datoritã ei, aduce sãnãtate
bolnavilor. Se întîmplã cã rãutatea bolnavilor ºi ciudãþenia pe care
le-o dã boala sã depãrteze de la ei tãmãduirile doctorilor, ºi atunci
aceºtia sînt siliþi sã-ºi punã masca înºelãrii, ca sã acopere ca ºi pe
scenã, ceea ce se petrece aievea.
ªi nu numai cei care îngrijesc trupul, ci de asemeni cei care se
îndeletnicesc cu bolile duhului folosesc temeinic astfel de
tãmãduiri. În felul acesta Pavel a atras la el mii ºi mii de iudei;
tot cu o asemenea intenþie a tãiat împrejur pe Timotei, el care
scria galatenilor cã Hristos nu era de nici un folos celor ce se
tãiau împrejur.
ªi tot pentru acelaºi temei se supunea Legii, el care socotea cã
dreptatea dupã Lege era pierdere, odatã ce se ivise credinþa în
Isus Hristos.
Mare este puterea înºelãrii, numai atît: Sã nu fie folositã cu
gînd rãu. La aceastã întîmplare nici chiar nu trebuie sã-i spunem
înºelare, ci mai degrabã îndemînare, potrivealã, o adevãratã artã
de a gãsi chipurile cum sã ieºim din unele impasuri închise altfel,
sau sã îndreptãm greºelile sufletului.
S-ar putea numi, cu drept cuvînt, înºelãtor, acela care se
foloseºte de înºelare împotriva dreptãþii, ºi nu acela care o
sãvîrºeºte cu bunã intenþie. Se întîmplã adesea cã trebuie sã
înºelãm, ca astfel sã facem o slujbã bunã cuiva, în vreme ce
mergînd pe calea dreaptã, sã-i pricinuim cine ºtie ce rãu mare.
6 0 - O f a p t ã e cu atît mai încãrca t ã d e m er i t , cu cî t a f o s t
sãvîrºitã cu mai multã trudã
Dar oare de ce stricãciunea-i încãrcatã de atîta plãcere, iar
virtutea de-atîta trudã ºi sudoare? ªi ce rãsplatã vi se va da dacã
virtutea nu-i întovãrãºitã de trudã?
Aº putea arãta de îndatã o mulþime de oameni care din firea lor
dispreþuiesc legãturile cu femeile ºi care fug de ele ca de ceva
dezgustãtor. Oare, vom zice cã toþi aceºtia sînt caºti? Le vom da
cununi ºi le vom striga meritele? Deloc!
Castitatea înseamnã sã te stãpîneºti ºi sã biruieºti chemãrile
poftelor trupeºti. Ca ºi la rãzboi. Cînd lupta e încrîncenatã, atunci
prãzile sînt mai pline de strãlucire, - ºi nu cînd duºmanul dã bir
cu fugiþii.
Pentru acelaºi cuvînt, Hristos deosebind trei feluri de fameni,
a dat deoparte douã feluri, nedîndu-le cununã, ci numai pe unii i-a
lãsat sã intre în împãrãþie.

Pag. 45

Dar de ce a fost astfel judecat cã nu poate fi binele fãrã trudã?
Aºa cugetã cei ce nu se gîndesc decît la mîncare ºi care ºi-au
fãcut un dumnezeu din burta lor! Ca sã vã daþi bine seama cã o
astfel de vorbire este ieºitã din lenevire, ascultaþi-mã: împãratul
doarme ºi se îmbatã. Generalul, cu preþul a grele trude, izbuteºte
sã cîºtige trofeele. A cui e izbînda? Cine se va bucura de roadele
cãpãtate? Vedeþi cã sufletul e mai simþitor la ceea ce s-a cîºtigat
cu trudã?
Pentru aceasta Dumnezeu a întovãrãºit ostenelile cu virtutea,
voind a statornici o legãturã între virtute ºi sufletul nostru. De
aceea admirãm virtutea chiar cînd n-o sãvîrºim noi, în vreme ce
dispreþuim stricãciunea chiar întovãrãºitã de plãcere. ªi dacã mã
întrebaþi de ce nu admirãm pe cei buni din fire, ci mai degrabã pe
cei care-s buni datoritã voinþei lor, vã rãspund cã e drept sã dãm
acelora care trudesc, un pas înainte acelora care nu trudesc.
61 - O greºealã e cu atît mai grea, cu cît i s-a atras atenþia
aceluia care a sãvîrºit-o
Pedepsele pãcatelor nu sînt aceleaºi, totdeauna. Sînt multe ºi
deosebite, dupã vremuri, dupã oameni, dupã ranguri, dupã
învãþãturã ºi dupã alte ºi alte lucruri.
Ca sã limpezesc mai bine ce-am spus, sã luãm de pildã un
pãcat, pofta trupeascã - ºi vom vedea cîte pedepse deosebite poate
aduce, nu de cele închipuite, ci scoase de-a dreptul din Sfînta
Scripturã.
A sãvîrºit cineva pofta trupeascã mai înainte de Lege?
Pedeapsa e una anumitã, pe care o spune Pavel: Toþi cei ce au
pãcãtuit fãrã lege vor pieri fãrã lege.
A sãvîrºit cineva aceasta dupã venirea Legii? Va avea o
pedeapsã încã ºi mai grea: Toþi cei ce au pãcãtuit avînd lege, vor
fi judecaþi dupã lege.
A sãvîrºit un preot aceasta? Din pricina stãrii lui, pedeapsa va
fi încã ºi mai grea.
În vreme ce celelalte fete, de fãceau acest pãcat, erau numai
lepãdate morþii, fetele de preoþi erau arse. ªi aceastã orînduire a
legiuitorului lasã sã se înþeleagã pe deasupra, ce pedeapsã îl
aºteaptã pe preot de va fi sãvîrºit el însuºi pãcatul acesta, cãci
dacã fiica unui preot din aceastã pricinã trebuie sã sufere o
pedeapsã mai rea, cu atît mai mult preotul însuºi.
O femeie bogatã ºi una sãracã au sãvîrºit patima trupeascã? ªi
aici este o deosebire. A pãcãtuit cineva dupã venirea lui Hristos?
Dacã moare fãrã sã fi aflat învãþãtura, va fi pedepsit mai greu
decît toþi cei din timpurile de mai înainte. Pãcatul a fost sãvîrºit
dupã baia botezului? Nimic nu poate uºura greºeala. Dacã acum,
un preot a sãvîrºit pãcatul? Iatã rãul cel mai mare. Vedeþi aºadar
într-un acelaºi pãcat, cîte deosebiri!...
O altã deosebire încã trebuie cunoscutã. Cel ce ºtie voia lui
Dumnezeu ºi n-o face, se cade sã fie aspru pedepsit!
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Pãcatul aduce aºadar o pedeapsã mai mare, cu cît este sãvîrºit
avînd înaintea lui multe pilde. Pentru aceea este scrie: Nu v-aþi
pocãit, cu toate cã aþi vãzut, cu toate grijile ce-am avut de voi...
De aici imputãrile aduse Ierusalimului: Ierusalime, Ierusalime,
care omori pe proroci ºi ucizi cu pietre pe cei trimiºi la tine! De
cîte ori am vrut sã strîng pe copiii tãi cum îºi strînge gãina puii
sub aripi ºi n-aþi vrut!
62 - Lãcomia nu poate fi ostoitã
Cu cît cel lacom cîºtigã, cu atît e mai sãrac; cãci cu atît e mai
sãrac cineva cu atît doreºte mai mult.
Cînd avea o sutã de talanþi, nu simþea sãrãcia, nedorind decît
o mie; dar cînd a ajuns ºi are o mie, nu numai o mie, cum era mai
înainte, zice cã are nevoie, ci de zece mii. Dacã spuneþi cã-i
plãcut, sã doreºti fãrã a cãpãta ceea ce doreºti, nu ºtiþi, în chip
ciudat, ce-i aceea plãcere. Aceea nu-i cîtuºi de puþin o plãcere, ci
un chin.
Ca sã ne dãm seama, sã facem o asemuire. Cînd ni-e sete,
n-avem noi plãcere sã bem, pentru ca în chipul acesta sã stingem
setea? ªi plãcerea pe care o avem de a bea, nu vine de acolo cã
scãpãm de o torturã adevãratã, care-i dorinþa de a bea? Pentru
toatã lumea, aºa este. Cineva a zis cu dreptate, cã oamenii lacomi
sînt niºte hidropici. Hidropicii, al cãror trup e plin cu apã, cu atît
mai dornici sînt de apã. Asemenea e ºi cu lacomii, încãrcaþi de
bogãþii, încã altele ºi mai mari doresc. Temeiul e pentru cei dintîi
cã apa nu-i în pãrþile trupului în care ar trebui sã fie, iar pentru
ceilalþi, fiindcã dorinþa nu se aºeazã în mintea lor, asupra unui
lucru cuvenit.
63 - Urmãrile lãcomiei
Rãdãcina tuturor relelor - zice apostolul - este iubirea de
argint. De aici neînþelegerile, duºmãniile ºi rãzboaiele: de aici
cer t u r i l e, j i g n i r i l e, bãnuielile, ofensele; de aici u ci d er i l e,
tîlhãriile, profanarea mormintelor.
Din pricina lãcomiei oraºelor ºi satelor, drumurile, pustietãþile,
munþii, vãile, colinele, totul într-un cuvînt, e plin de sînge ºi de
crimã. Flagelul nu cruþã nici mãrile, lãcomia ºi asupra lor ºi-a
purtat urgia; piraþii o populeazã ºi necontenit pun la cale o nouã
tîlhãrie. Prin lãcomie, legile firii sînt rãsturnate, îndreptarele sînt
clãtinate, chiar drepturile omului sînt sfîºiate!...
Ce pedeapsã vi s-ar cuveni cînd pentru a împodobi pietrele ºi
pãmîntul casei voastre sau dobitoacele fãrã minte care nici nu
înþeleg ce-i aceea împodobire, aruncaþi în mizerie pe fratele
vostru, care a avut pãrtãºie cu voi la bunurile cele fãrã nume ºi pe
care Domnul l-a cinstit cu ele?
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64 - Bogaþii sînt rãspunzãtori de decãderea celor sãraci
E o nebunie, o adevãratã smintealã sã umpli lãzi întregi cu
veºminte ºi sã te uiþi cu nepãsare la o fiinþã fãcutã dupã chipul ºi
asemãnarea lui Dumnezeu, goalã, tremurînd de frig, abia mai
putînd sã se þinã pe picioare!
Dar sînt o prefãcãtorie, acest tremur ºi aceastã slãbiciune! ªi
ce? Nu vã temeþi cã aceste vorbe vor aprinde fulgerul ºi-l vor
trimite d i n î n al t u l cer u l u i as u p r a cap et el o r v o as t r e? D acã
nenorocitul acesta se preface aºa, o face de nevoie ºi de mizerie,
din pricina cruzimii voastre, a neomeniei voastre, care aduc
asemenea prefãcãtorii ºi care nu se înclinã deloc spre milostivire.
Cine va fi atît de ticãlos, atît de împietrit, dacã nevoia nu l-ar
împinge, de a avea o purtare aºa de ruºinoasã, de a te lãsa lovit ºi
batjocorit, pentru o bucatã de pîine?
Prefãcãtoria cerºetorului este într-un fel, un crainic care strigã
peste tot locul neomenia voastrã.
Rugãminþile lui, plîngerea lui, cuvintele de îndurerare,
gemetele, lacrimile lui de toatã ziua, nu pot sã-i aducã nici mãcar
hrana zilnicã. Poate cã pentru aceasta a închipuit el ºmecheria
aceasta, a cãrei greºealã ºi necinste sînt mai mult ale voastre decît
ale lui. El e îndreptãþit la milã, pentru cã-i doborît atît de jos de
nevoie, dar noi, noi meritãm mii de pedepse, pentru cã am adus
pe cei lipsiþi la asemenea stare!
Dacã ar fi uºor sã ne înduioºãm, niciodatã un sãrac nu ar
ajunge la o asemenea prefãcãtorie... Sînt sãraci cu puþinã simþire
ºi nãtîngi, care nu vor sã sufere de foame, care sînt gata a suferi
orice, numai de foame nu. Adeseori s-au înfãþiºat vouã cu miºcãri
ºi vorbe de rugare, dar n-au cãpãtat nimic. Lãsîndu-se aºadar de
rugãri, se iau la întrecere, din vina noastrã, cu ºmecherii. Iar voi,
în vremea aceasta sînteþi acolo de faþã, rîzînd ºi admirînd, vã
faceþi ceas de bucurie din nefericirea altuia, în vreme ce firea
omeneascã, aceea care-i ºi a voastrã, se necinsteºte.
Ce-ar putea face mai mult un crud diavol?
65 - Bogãþiile trebuie împãrþite
Aºadar sã nu ziceþi: Cheltuiesc ce este al meu, mã bucur de
lucrul meu. Nu de aceea ce este al vostru, ci de ceea ce este al
altuia. Al altuia, pentru cã voi îl vreþi aºa, cãci voia lui Dumnezeu
ar fi ca bunurile ce v-a încredinþat pentru fraþii voºtri sã devinã
ale voastre cu adevãrat. Iar bunurile altuia pot sã devinã ale
voastre dacã le cheltuiþi pentru altul, iar dacã le cheltuiþi numai
pentru voi, ceea ce vedeþi al vostru, este al altora.
Pentru cã-i daþi o folosinþã neomenoasã, pentru cã ziceþi: Am
dreptul sã cheltuiesc pentru propriile mele plãceri, aceea ce-i al
meu propriu! ªi tocmai pentru aceasta zic cã aceste bunuri nu vã
aparþin. Ele sînt în egalã mãsurã ale voastre ºi ale semenului
vostru, dupã cum soarele, aerul, pãmîntul - ºi toate celelalte, în
viaþa noastrã trupeascã, sînt o slujbã a trupului întreg ºi slujba
fiecãrui mãdular în parte.
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Dacã vrea fiecare din aceste mãdulare sã se foloseascã numai
pentru ele, îºi pierde propria lui tãrie. Aºa ceva se întîmplã cu
folosirea bogãþiilor. Stomacul va zice oare: Fiindcã am primit
hrana, iatã c-o pãstrez toatã pentru mine? Feriþi-vã a þine o astfel
de vorbire cînd e vorba de bogãþie.
Rostul celui care primeºte este de a împãrþi. Ar fi din partea
stomacului o nechibzuinþã ºi un pericol sã pãstreze pentru sine
toatã hrana primitã ºi nu a o mai împãrþi întregului trup.
Asemenea este o rãutate din partea celor bogaþi, care-i pierde, ºi
pierzînd ºi pe semenul sãu, aceea de a þine numai pentru ei ceea
ce au. Ochiul primeºte toatã lumina, dar n-o þine numai pentru el,
ci cu ea lumineazã trupul întreg, cãci atîta vreme cît îi este dat sã
fie ochi, nu-i este în fire sã pãstreze totul pentru el.
Urmaþi aceste pilde: nu pãstraþi numai pentru voi ceea ce vi s-a
încredinþat - cã aceasta ar fi ceva stricãtor pentru toþi, pentru alþii,
ca ºi pentru voi înºivã. Ceea ce am zis aici nu-i cu privire numai
la mãdularele trupului. Cel ce lucreazã cu fierul, de n-ar vrea sã
se foloseascã ºi alþii de ceea ce ºtie el sã facã cu fierul, repede
s-ar ruina, ºi împreunã cu el, întreaga industrie. Cizmarul de
as e m e n e a , a g r i c u l t o r u l , b r u t a r u l - º i f i ecar e d i n cei ce s e
îndeletnicesc cu vreo meserie de acestea trebuincioase, de nu vor
vrea sã facã pãrtaºi ºi pe alþii la îndeletnicirea lor, se prãpãdesc
repede, laolaltã cu ceilalþi.
66 - Bunurile noastre nu ne sînt date decît cu împrumut
N-aþi primit bunurile ca sã le cheltuiþi în desfãtãri, ci pentru a
le hãrãzi milosteniei.
Credeþi cã sînt ale voastre? Sînt ale sãracilor, iar voi sînteþi
pãstrãtorii, chiar atunci cînd le stãpîniþi de pe urma unei munci
cinstite sau prin moºtenire. Dumnezeu n-ar fi putut sã vi le
rãpeascã? El nu face aceasta, tocmai ca sã vã dea prilejul de a fi
mãrinimoºi faþã de cei lipsiþi.
Iar dacã Dumnezeu în marea Lui bunãtate, v-a poruncit sã daþi
ca ºi cum ar fi din al vostru, credeþi oare cã într-adevãr ºi daþi din
al vostru? Dacã daþi niºte bani cu împrumut cuiva, pentru ca
acel a, f o l o s i n d u - i s ã t r ag ã u n p r o f i t , n u v e þ i z i ce cã b an i i
împrumutaþi sînt ai lui.
Tot aºa Dumnezeu v-a încredinþat bogãþiile, ca sã cîºtigaþi
c e r u l . N u î n t o a r c e þ i a º a d a r a c e a s t ã m a r e b u n ã t a t e î n t r- o
nerecunoºtinþã. Gîndiþi-vã cît era de dorit sã fi putut, dupã botez,
sã aflãm mijlocul de a ºterge pãcatele; dacã Domnul n-ar fi zis:
Daþi milostenie, - cîþi ar fi spus: Slavã cerului, cã dînd bani, ne
scãpãm de relele ce vor veni! Ci aceasta este cu putinþã ºi noi nu
pregetãm sã o facem. Dar eu dau! Ce dai? N-aþi dat pînã acum
nici cît a dat femeia vãduvã, nici jumãtate, nici chiar o parte cît
de micã.
Iar cea mai mare parte din averea voastrã o risipiþi în cheltuieli
zadarnice, în ospeþe la care vã îmbãtaþi ºi în care vã lepãdaþi cine
ºtie cãror rele stricãciuni. Faceþi poftiri - ºi sînteþi poftiþi.
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Cheltuiþi, ºi puneþi ºi pe alþii sã cheltuiascã, - aºa cã o îndoitã
pedeapsã vã aºteaptã pentru ce faceþi - ºi pentru ce faceþi ºi pe
alþii sã facã!
67 - Folosul obºtesc al sãracilor
Avem nevoie în împrejurãrile vieþii de un altul mai mic ca noi.
Este o nevoie atît de neînlãturat, încît chiar cel mai bogat dintre
oameni nu-i scutit de aceastã dependenþã, ºi nu se poate lipsi de
cel mai sãrac.
Dupã cum cei lipsiþi sînt obligaþi sã ajungã la mîna celor
bogaþi, tot aºa cei bogaþi au nevoie de cei lipsiþi, încã ºi mai mult.
Ca sã dovedim aceasta, sã presupunem dacã vreþi, douã oraºe:
unul locuit numai de bogaþi, celãlalt numai de sãraci. Cã în cel
dintîi nu se aflã nici un sãrac, iar în cel de-al doilea, nici un
bogat. Poporul din fiecare sã fie bine ales - ºi sã vedem care din
ele îºi va putea ajunge sieºi mai bine.
Iatã: în oraºul bogaþilor nu se va gãsi zidar, tîmplar, cizmar,
brutar, fierar, cultivator, - ºi nici un lucrãtor de orice fel. Ce
bogãtaº aº primi sã aibã una din aceste îndeletniciri, atunci cînd
chiar cei care se îndeletniceau odinioarã cu ele nu mai pot face o
asemenea muncã grea, dupã ce s-au îmbogãþit!... ªi atunci, oraºul
cu bogaþii cum o va duce? Veþi zice: Bogaþii vor da bani celor
sãraci ca sã cumpere de la ei produsul industriei lor. Dar atunci
înseamnã cã ei nu-ºi vor avea destul lor, ºi au nevoie de alþii! Dar
cum îºi vor clãdi case? Le vor cumpãra gata fãcute? Asta nu se
poate, însãºi firea lucrurilor se împotriveºte la aceasta. Vor trebui
aºadar sã cheme lucrãtori la ei, ceea ce fãcînd, vor cãlca în
picioare legea pe care au statornicit-o, dacã vã aduceþi aminte, la
început, cînd am spus cã în oraºul lor nici un sãrac nu va locui...
Nevoia, fie cã vrem, fie cã nu, ne sileºte sã chemãm pe sãraci
în oraº. De unde se aratã cã fãrã sãraci, un oraº nu-ºi poate ajunge
lui însuºi. Oraºul despre care vorbim, de n-ar vrea sã-i primeascã,
ar înceta de a mai fi un oraº ºi ar pieri. El aºadar nu se va putea
autogospodãri, trebuind sã primeascã pe sãraci la el acasã, ca pe
unii care îl salveazã.
Sã vedem acum dacã oraºul locuit de sãraci, în lipsã de bogaþi,
ar trece printr-o asemenea încurcãturã. Deloc. Ca sã clãdeºti o
casã, nu-i nevoie nici de aur, nici de argint, nici de mãrgãritare,
ci sã ºtii cum s-o faci ºi sã ai mîini ºi nu cine ºtie ce fel de mîini,
ci mîini bãtãtorite, cu degetele întãrite; mai ai nevoie de putere,
de lemn ºi de pietre. Ca sã-þi faci un veºmînt, aurul ºi argintul
sînt de prisos. Ceea ce trebuie sînt iarãºi mîini, pricepere, femei
care sã þese. Iar pentru a munci, pentru a cultiva pãmîntul, de
bogaþi sau de sãraci este nevoie? Vãdit, de sãraci. Dacã-i vorba de
bãtut fierul sau de altã îndeletnicire a mîinii, tot cei mici sînt
totdeauna cei mai de trebuinþã. Unde se face simþitã nevoia de cei
bogaþi?...
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68 - Puterea milosteniei
Mare lucru-i milostenia!
De aceea Solomon zicea: Omul milostiv îºi face bine sufletului
sãu, dar omul fãrã milã îºi tulburã însãºi carnea lui.
Milostenia are aripi mari, ele strãbat vãzduhul, depãºesc luna,
strãbat prin razele soarelui ºi se ridicã pînã în înaltul cerului. Nici
acolo nu se opresc. Depãºesc cerul. Lasã în urmã legiunile de
îngeri, carele arhanghelilor ºi toate puterile cele înalte, nu se
opresc decît la picioarele tronului împãrãtesc.
Scriptura însãºi vã învaþã cînd spune: Cornelie, rugãciunile ºi
milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, ºi El ªi-a adus
aminte de ele. Pînã înaintea lui Dumnezeu, aceasta înseamnã:
Dacã ai sãvîrºit multe greºeli, dar þi-ai fãcut apãrãtor milostenia,
nu te teme; nici o putere de sus nu i se împotriveºte; ea cere ce i
se datoreazã, þinînd în mînã zapisul datoriei. Însuºi Stãpînul a
grãit: ªi oricine va da de bãut numai un pahar de apã rece unuia
din aceºti micuþi, în numele unui ucenic, adevãrat vã spun cã
nu-ºi va pierde rãsplata. Oricare ar fi greºelile voastre, milostenia
le precumpãneºte pe toate.
Nu înþelegeþi voi, în Evanghelie, pilda celor zece fecioare? Nu
vedeþi oare cum cele care nu fãcuserã milostenia, cu toate cã erau
pãrtaºe fecioriei, rãmãseserã afarã din odaia nunþii?
Cinci din ele erau nechibzuite ºi cinci înþelepte. Cele
nechibzuite, cînd ºi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
dar cele înþelepte, împreunã cu candelele, au luat cu ele ºi
untdelemn în vase.
Focul înfãþiºeazã fecioria, untdelemnul, milostenia. ªi dupã
cum focul se stinge dacã untdelemnul nu-l hrãneºte picãturã cu
picãturã, tot aºa se stinge fecioria, dacã milostenia nu-i þine
tovãrãºie. Daþi-ne din untdelemnul vostru, cãci ni se sting
candelele. Cele înþelepte le-au rãspuns: Nu; ca nu cumva sã nu
ne ajungã nici nouã nici vouã; ci mai bine duceþi-vã la cei ce
vînd untdelemn ºi cumpãraþi-vã.
Cine-s negustorii care vînd untdelemnul acesta? Cerºetorii care
stau la uºa bisericilor ca sã fie milostiviþi. ªi cu ce preþ? Cu acel
pe care-l vreþi. Nu hotãrãsc cît, ca sã nu-mi scoateþi în faþã lipsa
voastrã. Daþi spre a cumpãra, atît cît aveþi la îndemînã.
Aveþi un dinar? Cumpãraþi cu el cerul, nu fiindcã cerul se
poate cumpãra cu un preþ mic, ci fiindcã Stãpînul e milostiv
oamenilor.
N-aveþi un dinar? Daþi un pahar cu apã proaspãtã. ªi oricine va
da de bãut numai un pahar de apã rece unuia din aceºti micuþi,
în numele unui ucenic, adevãrat vã spun cã nu-ºi va pierde
rãsplata.
Cerul se cumpãrã, cerul se cîºtigã - ºi noi nici nu vrem sã ºtim
de aceasta?
Daþi o pîine ºi cîºtigaþi raiul - daþi puþin ºi veþi cãpãta mult;
daþi lucruri pieritoare ºi veþi primi în schimb din cele fãrã pieire;
daþi din cele ale putreziciunii ºi veþi avea din cele ale
neputreziciunii.
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Dacã ar fi un iarmaroc ºi preþurile ar fi scãzute, fiind prisos de
mãrfuri ºi multe din ele s-ar vinde pe nimic, nu aþi face avere ºi
n-aþi da deoparte toate celelalte treburi al voastre ca sã profitaþi
de prilejul acesta?
Aºadar cînd e vorba de lucruri ce se trec, arãtaþi atîta pornire
zeloasã, iar cînd e vorba sã cumpãraþi veºnicia, - arãtaþi delãsare,
atîta lenevire!...
Daþi celui sãrac, ºi chiar de nu veþi deschide gura, mii de guri
vã vor lua partea, milostenia care-i rãscumpãrarea sufletului. ªi
nu-mi vorbiþi de lipsa voastrã; vãduva care nici nu se poate spune
cît era de sãracã, dãdu gãzduire lui Ilie, aºa cã lipsa ei nu a fost
nici o împiedicare. Ea l-a primit cu mare bucurie ºi astfel a cules
roadele pe care le merita - ºi a secerat snopul milosteniei.
Poate unul din voi îmi va zice: Dã-mi pe Ilie! De ce cereþi pe
Ilie? Eu vã dau pe Stãpînul lui Ilie - ºi nu-L hrãniþi... De aþi fi
întîlnit pe Ilie, aþi fi fãcut altfel? Hristosul, Stãpînul a toate a zis:
Adevãrat vã spun cã, ori de cîte ori aþi fãcut aceste lucruri unuia
din aceºti foarte neînsemnaþi fraþi ai Mei, Mie mi le-aþi fãcut.
Cugetaþi la Hristos, chemînd pe alesul Sãu. În Ziua Judecãþii,
de faþã fiind îngerii ºi toate puterile, zicînd: Acela pe pãmînt m-a
gãzduit, acela m-a încãrcat de binefaceri, acela m-a primit cînd
am fost strãin!...
ªi mai gîndiþi-vã la temeiul vostru înaintea îngerilor, la izbînda
de care vã veþi bucura în faþa neamurilor cerului. Cel pe care
Hristos îl va mãrturisi, cum oare temeiurile lui nu-l vor pune pe
deasupra îngerilor? Aºadar, lucru mare este milostenia, fraþii mei!
S-o îmbrãþiºãm; nimic n-o ajunge, ea este în stare sã ºteargã toate
greºelile, în stare de a îndepãrta judecata.
69 - Milostenia trebuie fãcutã din plin ºi cu bucurie
Nu-i de ajuns sã sãvîrºim milostenia. Trebuie s-o sãvîrºim din
plin ºi fãrã pãrere de rãu. Fãrã pãrere de rãu este puþin spus, ci cu
b u cu r i e, cu g r ãb i r e. F ãr ã p ãr er e d e r ãu ºi cu bucurie n u e,
într-adevãr, acelaºi lucru.
În una din epistolele cãtre corinteni, ap. Pavel punea accent pe
aceastã învãþãturã, îndemnînd pe credincioºi la cît mai mare
deplinãtate, zicea: Sã ºtiþi: cine seamãnã puþin, puþin va secera;
ia r ci n e seamãnã mult, mult va secera. ªi ca sã îndrumeze
bãgarea de seamã, adãuga: Fiecare sã dea dupã cum a hotãrît în
inima lui: nu cu pãrere de rãu, sau de silã, cãci pe cine dã cu
bucurie, îl iubeºte Dumnezeu.
Trebuie cînd sãvîrºeºti milostenia, sã se împlineascã douã
condiþii: deplinãtate ºi bucurie.
De ce vã jeliþi cînd daþi sãracilor? De ce sã fiþi întunecaþi cînd
sãvîrºiþi faptele milei lepãdînd în felul acesta de la voi roadele
unei fapte bune?
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De vã supãraþi, nu mai sînteþi milostivi, ci aspri ºi neomenoºi.
De vã supãraþi, cum veþi ridica pe fratele vostru aflat în necaz?
Socotiþi-vã fericiþi, chiar cînd îi daþi cu bucurie, cãci nimic nu
pare oamenilor mai ruºinos decît de a primi de la semenii lor. Aºa
cã dacã nu îndepãrtaþi orice urmã de regret prin marea bucuriei pe
care o arãtaþi, dacã nu faceþi sã se vadã cã voi preþuiþi mai mult
a primi decît a da, departe de a ridica pe cel cãruia-i daþi, îl veþi
doborî mai mult! De aici vorbele apostolului: Daþi cu bucurie!
Cine poate fi întunecat, cînd capãtã împãrãþia? Cine se poate
da întristãrii, cînd îºi capãtã iertarea greºelilor? Nu fiþi aºadar cu
bãgare de seamã la banul pe care-l daþi, ci la ceea ce el vã aduce
în schimb.
Semãnãtorul cu bucurie aruncã sãmînþa, cu toate cã nu ºtie ce
va culege. Cu atît mai bucuros se cade a fi acela care, în chip de
ogor, cultivã cerul.
Dacã daþi cu bucurie, daþi mult, dînd puþin; de daþi mult cu
întristare, acest mult îl micºoraþi. Numai aºa vãduva care ºi-a dat
cei doi dinari, a întrecut cu mult pe cei cu talanþii. Ea dãdea cu
deplinãtate de suflet. Dar dacã cineva e sãrac - ºi se despoaie de
tot ce are, cum va face aceasta cu dragã inimã? Întrebaþi pe
vãduvã, ea are sã vã înveþe modul: veþi afla cã mîna zgîrcitã nu-i
urmarea sãrãciei. Cãci se poate fi mãrinimos fiind sãrac, ºi bogat
fiind, sã fii cu mînã zgîrcitã...
70 - Cum trebuie sã facem milostenia
Cel ce vrea sã dea dovadã de omenie nu trebuie sã cearã
s o co t eal ã al t o r a d e c u m î º i d u c v i a þ a , c i t r eb u i e n u mai s ã
îndestuleze nevoia, sã vindece lipsa. Nevoia, lipsa, iatã ce trebuie
sã vã spunã vederea unui sãrac, nu-i cereþi mai mult.
Fie el cel mai rãu dintre oameni, dacã n-are hrana care-i
trebuie, sã punem un capãt foamei lui!...
Aceasta ne-a poruncit Hristos, cînd a zis: Fiþi fii ai Tatãlui
vostru care este în ceruri; cãci El face sã rãsarã soarele Sãu
peste cei rãi ºi peste cei buni, ºi dã ploaie peste cei drepþi ºi
peste cei nedrepþi.
Omul milostiv este un adãpost pentru toþi cei în lipsã, dar acest
adãpost pri meº t e p e t o þ i cei car e s - au r ãt ãci t º i - l ap ãr ã d e
primejdii.
Buni sau rãi, oricine ar fi acei ce se aflã în primejdie, el îi
primeºte în adãpostul sãu. Aºadar voi, cînd vedeþi pe cineva care-i
primejduit de sãrãcie, nu-l judecaþi, nu-i cereþi socotealã, ci
puneþi mîna ºi-i sfîrºiþi necazul.
De ce sã vã faceþi încurcãturi? Dumnezeu v-a scutit de orice
cercetare amãnunþitã!
Alt lucru-i a judeca, alta-i lucrarea milei.
Milosteniei i se zice aºa, pentru cã o facem ºi celor nevrednici.
Pavel ne pofteºte la aceasta, cînd zice: Nu pregetaþi a face binele,
mai ales cãtre cei ce vã sînt aproape prin credinþã.
Dacã vom cerceta pe cei nevrednici, nici chiar cei vrednici nu
vor mai vrea sã vinã de bunãvoie spre noi sã ne cearã; ºi
dimpotrivã, dacã dãm chiar celor nevrednici, cei ce sînt vrednici
de milã ºi cumpãnesc nevrednicia celorlalþi, vor veni la noi.
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Aºa s-a petrecut cu fericitul Avraam. Nu cerceta prea aspru pe
trecãtori - ºi iatã cã într-o zi îi fu dat sã primeascã niºte oaspeþi,
care nu erau cu mult mai prejos decît niºte îngeri.
Sã ne asemãnãm lui ºi totodatã ºi lui Iov, care cobora din el ºi
care zicea: Uºa mea-i deschisã oriºicui. Nu deschisã unuia ºi
închisã altuia, - el o lasã deschisã tuturor, fãrã deosebire. Sã
facem la fel vã rog, fãrã sã mai sãvîrºim cercetãri zadarnice.
71 - Împãcarea între cele douã cuvinte ale ap. Pavel
Pavel a dojenit adesea pe leneºi ºi-a zis: Cel ce nu munceºte,
sã nu mãnînce! Dar nu s-a oprit aici, ci a adãugat: Cît despre voi,
nu osteniþi a face binele!
Iatã lucruri - veþi zice - potrivnice unul altuia. Dacã porunceºti
ca aceºti oameni sã nu mãnînce, cum ne poþi îndatora sã facem
milostenie?
Cînd ap. Pavel zice: Cel ce nu munceºte, sã nu mãnînce, - el
spune cãtre leneºi. Nouã ne spune dimpotrivã: Cît despre voi, nu
osteniþi a face binele!
Tot aºa facem în viaþa noastrã casnicã. Cînd doi se aflã în
nepotrivire, îi luãm pe fiecare aparte, ºi le dãm sfaturi opuse.
Adesea dacã un dascãl a asuprit pe un ºcolar, tatãl acestuia îl þine
de rãu în ascuns, zicîndu-i: Nu fii atît de aspru, nu fii atît de tare!
Dar copilului, dimpotrivã, îi zice: Chiar de te-ar asupri pe
nedrept, suferã - lucrînd astfel prin mijloace opuse sã capete
acelaºi rezultat bun.
Tot astfel Pavel spunea cerºetorilor sãnãtoºi, ca sã-i îndemne
la lucru: Cel ce nu munceºte, sã nu mãnînce! ªi celor ce sînt
nehotãrîþi în a face milostenie, ca sã-i hotãrascã: Cît despre voi,
nu osteniþi a face binele!
72 - Nu certaþi pe cei sãraci pentru nelucrarea lor
De ce - va zice cineva - Pavel, scriind cãtre tesaloniceni a
alcãtuit aceastã lege: Cît despre voi, nu osteniþi a face binele! Ca
voi înºivã sã înþelegeþi acest îndreptar - ºi sã împliniþi vorbele
apostolului nu numai sãracului, ci încã ºi vouã înºivã. Voi spune
oare un lucru nepotrivit ºi izbitor?
Vã veþi supãra, ºtiu - totuºi voi spune - nu ca sã jignesc ci ca
sã îndreptez, de aceea vorbesc.
Þinem de rãu pe sãraci pentru nelucrarea lor, care de multe ori
poate fi acoperitã de iertare - ºi noi, noi aceºtia ne îndeletnicim
adesea cu niºte lucruri cu mult mai proaste decît nelucrarea însãºi.
Dar - veþi zice - eu am averea mea. Atunci, pentru cã acest om
e s t e s ã r a c º i n ãs cu t d i n s ã r a ci , p e n t r u c ã n - a a v u t p ã r i n þ i
îndestulaþi, e drept sã moarã? Tocmai pentru aceasta e vrednic de
milã ºi îndurarea celor care sînt îndestulaþi.
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Vã petreceþi adesea vremea la teatru, la adunãri, la întruniri,
unde nu-i nimic folositor, aveþi vorbe nesocotite ºi ticãloase, fãrã
sã fiþi încredinþaþi cã faceþi în felul acesta vreun rãu sau cã sînteþi
trîndavi. ªi cînd acest nenorocit, acest uitat, îºi petrece ziua
cerînd, plîngînd, suferind tot soiul de necazuri, voi îl judecaþi, îl
t î r î þ i î n f aþ a t r i b u n al u l u i , î i cer eþ i s o co t eal ã! S î n t aces t ea
simþãminte omeneºti?
Dar - ziceþi - nimic mai fãrã ruºinare ca un sãrac. De ce vã rog,
pentru cã vine strigînd dupã voi?
Vreþi sã vã vãdesc cã noi depãºim neruºinarea sãracilor ºi cã
o ducem pînã la cea mai de pe urmã mãsurã? Aduceþi-vã aminte
ce se petrece adesea, în vremea postului, la masa de searã.
Chemaþi slujitorul care vã serveºte, ºi dacã vi se pare cã vine prea
încet, rãsturnaþi toate, daþi din picioare, ocãrîþi, - toate acestea din
pricina unei mici întîrzieri. ªi ºtiþi totuºi bine cã de nu aveþi de
îndatã mîncarea pe masã, o veþi avea curînd. Aºa cã atunci cînd
pentru o nimica toatã vã purtaþi nedrept, gãsiþi cã aceasta nu-i
neruºinare, iar cînd cel sãrac se teme ºi tremurã pentru pricini cu
mult mai grele, - cãci de ceea ce-i lui teamã, nu-i cã va avea de
suferit pentru întîrziere, ci fiindcã suferã de foame - îl socotiþi
îndrãzneþ, neruºinat, obraznic ºi alte denumiri mai jignitoare.
Nu-i aceasta culmea neruºinãrii? Dar nu cugetãm la acestea ºi de aceea gãsim cã sãracii sînt neobrãzaþi. Dacã vor cerceta
propria-ne purtare ºi vom asemui-o cu a lor, vom vedea cã nu-i
atît de greu sã-i suferim.
Cerºetorul acesta este prefãcut - ziceþi! Cum! Pentru o bucãþicã
de pîine, pentru un veºmînt, îi ziceþi înºelãtor? Ci noi cînd auzim
pe vreunul din ei jelindu-se cu glas tare, cînd îl vedem
ridicîndu-ºi ochii la cer, cu pãrul învãlmãºit, acoperit cu zdrenþe,
de îndatã îi ºi zicem înºelãtor, prefãcut, mincinos!...
Nu ne e ruºine? Cui zicem înºelãtor?
Nu daþi nimic, dar nu mai învinuiþi pe acest om. El are ºi se
face cã nu are. Aceasta vã învinuieºte pe voi, nu pe el. El ºtie cã
are de-a face cu fiinþe crude, cã prin cuvinte miloase, pe nimeni
nu va înduioºa, ºi de aceea e silit sã-ºi ia un veºmînt încã ºi mai
ticãlos, ca sã vã înmoaie.
Dacã cineva ne iese înainte sã ne cearã - ºi-i îmbrãcat mai
cuviincios, zicem: Iatã un înºelãtor, se înfãþiºeazã aºa ca sã ne
facã sã credem cã-i din familie bunã, iar dacã altul se aratã într-o
înfãþiºare ticãloasã, noi iar îl þinem de rãu. Ce-i de fãcut atunci?
73 - Folosul dojanelor tainice
M-aþi auzit ieri slãvind tãria rugãciunii ºi dojenind, fãrã a
spune vreun nume, pe acei care se roagã cu trîndãvie.
Cei ce aveau cugetul cã sînt fierbinþi, am avut pentru ei
lãudarea rugãciunii - ºi laudele mele i-au fãcut încã mai fierbinþi.
Cei care aveau cugetul cã-s trîndavi, au luat pe socoteala lor
dojana ºi s-au despuiat de lenevie. Nu-i cunosc nici pe unii, nici
pe alþii - ºi necunoaºterea aceasta li-i deopotrivã de utilã tuturor.
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Cum, vã voi spune. Cel ce m-a auzit fãcînd lauda rugãciunii,
ºi-ºi dãdea seama de ardoarea lui, de-ar fi avut numeroºi martori
ai lãudãrii ce i se fãcea ºi lui, ar fi alunecat în trufie. Primind
lãudarea în tainã, el e la adãpost de orice cãdere. De partea lui,
cel ce se ºtia cã-i lenos, s-a folosit de aceastã dojenire, ca sã se
îmbunãtãþeascã, fãrã ca nimeni sã afle de dojana ce primea. ªi
aceasta nu-i lucru puþin pentru el. Grijulii cum sîntem de pãrerea
altora, ne silim sã ne îmbunãtãþim, atîta vreme cît socotim cã
viciile noastre sînt nerecunoscãtoare; s-au arãtat ele în faþa
tuturor, am pierdut reazemul care ni-l dãdea taina, ºi neruºinarea
ºi neobrãzarea noastrã cresc.
Rãnile dezgolite, atingîndu-se necontenit aerul rece de ele, se
agraveazã. Aºa ºi sufletul pãcãtos, de-l vei mustra pentru greºelile
lui, pe faþã, se face mai ruºinat. Ca sã depãrteze primejdia aceasta,
predica ne tãmãduieºte în tainã.
75 - Ce-mi sînt mie ºi þie bunurile acestei lumi?
Cînd vedeþi pe un bogat, gîndiþi-vã la unul mai bogat ca el - ºi
veþi vedea cã el ºi voi sînteþi totuna. Apoi priviþi pe unul mai
sãrac decît voi, cugetaþi la toþi cei care s-au culcat înfometaþi, la
cei care ºi-au pierdut tot avutul, la cei care zac în închisoare, ºi-ºi
cheamã necontenit moartea!...
ªi nici sãrãcia nu-i aceea care zãmisleºte tristeþea, dupã cum
nici bogãþia, bucuria. Strîngãtorul de gunoaie suferã ºi geme
f i i n d c ã - i l e g a t d e o î n d el et n ici r e, car e- i p ar e t i c ã l o a s ã º i
ruºinoasã. De-l veþi dezrobi de ea ºi de-l veþi face sã aibã ce-i
trebuie, în îndestulare ºi în toatã siguranþa, el va suferi din nou cã
nu are încã mai mult peste nevoile lui. De-i daþi încã, el de douã
ori mai mult va vrea, ºi neavînd, nu va geme mai puþin ca înainte!
Daþi-i de trei ori, de patru ori mai mult, el se va jeli cã nu are nici
o pãrtãºie la treburile obºteºti. Daþi-i aceastã pãrtãºie, el se va
socoti nefericit cã nu-i în rîndurile celor dintîi ale celor ce se
îndeletnicesc cu aceasta. De va cãpãta aceastã învrednicire, se va
plînge cã nu-i el care conduce. De va conduce, se va jeli cã nu
conduce întreg poporul. Cînd va conduce întreg poporul, cã nu
conduce mai multe popoare. Iar cînd va conduce mai multe
popoare, cã nu le conduce pe toate.
Pãºind astfel pînã la nesfîrºire, cugetul nu-i va îngãdui sã guste
nici o bucurie. Vedeþi în felul acesta cã urcînd pe tron împãrãtesc
pe un om de rînd, pe un cerºetor, nu ucideþi deloc tristeþea din el,
de nu-i veþi fi îndreptat mai înainte duhul lui doritor sã aibã
necontenit mai mult.
Vã voi arãta acum cã dimpotrivã, de veþi coborî pe cel înþelept
de la locul cel mai înalt la cel mai de jos, nu veþi putea sã-l
aruncaþi în descurajare ºi în mîhnire. Sã coborîm de vreþi, scara
pe care am urcat adineauri. Sã rãsturnãm în gînd pe înaltul
dregãtor de pe jilþul lui ºi sã-l despuiem de învrednicirea ce i s-a
încredinþat. Dacã va þine socotealã de cele ce-i vom spune, el nu
va afla în sine nici o mîhnire, cãci nu va cugeta la ceea ce i-a fost
luat, ci la aceea ce-i rãmîne, la binemeritata slãvire pentru felul
cum ºi-a împlinit sarcina.
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De-i veþi lua ºi aceasta, el se va gîndi la acei care niciodatã n-au
avut asemenea însãrcinãri - ºi aceastã bogãþie îi va fi lui deajuns
ca sã-i dea o mîngîiere deplinã. Coborîþi-l ºi din acest loc, el va
cugeta la cei ce trãiesc în nevoie. Luaþi lui ºi aceasta, ºi lãsaþi-i
numai ceea ce e trebuitor sã trãiascã, el va cugeta la cei care nu
au nici chiar atît, dar luptã neîncetat cu foamea sau zac în temniþã.
Trimiteþi-l în aceastã tristã locuinþã, el îºi va aduce aminte de cei
sfîºiaþi de boli fãrã leac, de durere fãrã tãmãduire, ºi se va simþi
într-o prea bunã stare.
Adunãtorul de gunoaie ajuns împãrat, nu va gusta pacea
sufletului; înþeleptul, chiar în închisoare, nu se va mîhni. Sã avem
aceste gînduri în duh - ºi sã purtãm privirile totdeauna spre cei
mai de jos.
76 - Temeiul postului
Nu-i nici o vinovãþie sã mãnînci. Domnul sã fie slãvit! Ceea ce
stricã, este pofta nesãþioasã, îmbuibarea peste ceea ce trebuie,
umflarea stomacului pînã la refuz. Tot aºa cu vinul. A-l folosi cu
mãsurã, nu-i nici o greºealã. Greºeala e de a te da beþiei ºi a fi
necumpãtat, a-þi perverti folosinþa minþii. Dacã slãbiciunea
voastrã trupeascã nu vã îngãduie sã treceþi ziua fãrã sã mîncaþi,
nici un ins înþelept nu v-ar putea þine de rãu.
Stãpînul nostru e blînd ºi cu omenie, nu ne cere cu nimic peste
puterile noastre. Dacã ne cere sã ne înfrînãm de la mîncare ºi sã
postim, aceasta nu-i fãrã un temei ºi nu aºa, numai ca sã stãm fãrã
sã mîncãm, ci pentru cã dezlipindu-ne de lucrurile acestei lumi,
sã ne încredinþãm celor ale sufletului în toatã vremea care ne stã
la îndemînã.
Dacã am duce viaþa într-un duh cumpãtat, dacã toatã vremea
noastrã slobodã ar fi hãrãzitã lucrurilor duhovniceºti, dacã ne-om
atinge de hranã numai pentru a ne îndestula nevoile ºi vom folosi
întreaga noastrã viaþã în lucrãri bune, n-am avea ce face cu
ajutorul pe care ni l-ar da postul. Dar firea omeneascã trîndavã
fiind, atrasã mai ales spre moleºealã ºi bucurie, Stãpînul nostru,
cel plin de bunãtate, ca un duios pãrinte, a închipuit pentru noi
leacul postului, ca sã smulgã moliciunea din inimile noastre ºi sã
ne facã sã ne strãmutãm grija de la lucrãrile lumii acesteia la cele
duhovniceºti.
77 - Nu vom posti cu prisosinþã, de nu ne vom feri de tot pãcatul
Postiþi? Arãtaþi-mi-o prin fapte. Prin care? - veþi zice...
De vedeþi un sãrac, aveþi milã de el, un duºman, împãcaþi-vã
cu el, un prieten înconjurat de bun nume, nu-l invidiaþi, o femeie
frumoasã, întoarceþi capul.
Nu numai gura voastrã sã posteascã, ci ºi ochiul, ºi urechea, ºi
picioarele, ºi mîinile, ºi toate mãdularele trupului vostru.
Mîinile voastre sã posteascã, rãmînînd curate de hrãnire ºi de
lãcomie. Picioarele, nealergînd la teatrul cu spectacole proaste.
Ochii, neprivind cu ispitire frumuseþile strãine. Hrana ochilor este
ceea ce ei vãd.
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Dacã-i o priveliºte neîngãduitã ºi potrivnicã legii, postul suferã
din pricina aceasta ºi mîntuirea sufletului este vãtãmatã întru
totul; dacã-i o priveliºte îngãduitã de lege ºi fãrã greºealã, postul
se împodobeºte cu ea. Ar fi peste fire de ciudat, ca în vremea
postului sã te þii chiar ºi de la hrana îngãduitã, ºi sã te duci sã
guºti priveliºtile oprite.
Nu mîncaþi carne? Atunci opriþi ºi ochii de a privi neruºinarea.
Asemenea urechea voastrã se cade sã posteascã.
A posti pentru ureche înseamnã a o astupa pentru vorbirile de
rãu ºi pentru zavistii. Nu aplecaþi urechea voastrã la vorbele
deºarte - este scris. Gura, pe de altã parte, trebuie sã posteascã de
sudalme sau alte vorbiri ruºinoase.
La ce bun sã te þii de la carne de pasãre ºi de la peºte, de-þi vei
sfîºia ºi ucide pe fratele tãu?
Apoi, ceea ce trebuie sã cercetãm cu privire la post, este dacã
am cãpãtat mai multã rîvnã, dacã ne-am îndreptat unele din
nedesãvîrºirile noastre, dacã ne-am spãlat de greºeli. E un obicei
rãspîndit în vremea postului mare, de a ne întreba unii pe alþii cîte
sãptãmîni am postit.
ªi auzim pe unii: o sãptãmînã, pe alþii: douã, pe unii: toate.
Dar unde-i prisosirea, dacã sãvîrºim postul cu mîinile goale de
fapte bune? Cînd cineva îþi va zice: Eu am þinut tot postul! r ã s p u n d e - i : E u a v e a m u n d u º m a n º i m- a m î m p ã c a t c u e l ,
obiºnuiam sã bîrfesc ºi m-am oprit, suduiam, ºi m-am lãsat!...
Ceea ce foloseºte negustorilor, nu este atît sã strãbatã o mare
depãrtare pe mare, ci de a aduce o bunã încãrcãturã de mãrfuri din
belºug. Nu prisosim nimic cu postul, dacã numai îl sãvîrºim, fãrã
sã ne gîndim la nimic ºi cum o fi.
Dacã postul ne este abþinerea de la mîncare, odatã ce au trecut
cele 40 de zile, a trecut ºi postul. Dar de ne vom abþine de la
pãcat, postul acesta nu va înceta dupã ce celãlalt a trecut. Ne va
fi de folos necontenit - ºi înainte de împãrãþia cerurilor, ne va
aduce aici pe pãmînt bunã rãsplãtire.
78 - Fiecare zi ar trebui sã fie sãrbãtoare pentru creºtin
Dumnezeu a poruncit iudeilor sã þinã numai trei sãrbãtori.
Nouã, sã þinem fãrã încetare, de vreme ce pentru noi fiecare zi
este o zi de sãrbãtoare.
Ca sã vã lãmuresc cã aºa este, vã voi arãta temeiul sãrbãtorilor
noastre, ºi veþi vedea cum cã este sãrbãtoare în toate zilele.
Cea dintîi dintre sãrbãtorile noastre este Boboteaza. Care îi
e s t e t e m e i u l ? C ã D u m n e z eu a f o s t v ãz u t p e p ã m î n t º i S - a
amestecat cu oamenii. Cu alte cuvinte cã Dumnezeu, Singurul Fiu
al lui Dumnezeu, a fost printre noi. Cã El este necontenit cu noi.
ªi iatã cã Eu sînt cu voi în toate zilele, pînã la sfîrºitul veacului.
Aºadar, putem serba Boboteaza în fiecare zi.
ªi sãrbãtoarea Paºtilor ce înseamnã? Care îi este temeiul? Noi
strigãm atunci moartea Mîntuitorului, - acestea alcãtuiesc Paºtile.
Dar aceasta iarãºi, nu s-a sãvîrºit pentru noi numai la o vreme
anume arãtatã. Pavel vrînd sã ne dezrobeascã din lanþul datelor ºi
sã ne arate cã-i cu putinþã sã sãrbãtorim Paºtile necontenit, a zis:
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Pentru cã, ori de cîte ori mîncaþi din pîinea aceasta ºi beþi din
paharul acesta, vestiþi moartea Domnului, pînã va veni El. De
vreme ce noi putem arãta aceasta oricînd, înseamnã cã oricînd
putem sãrbãtori Paºtile.
Ca sã înþelegem bine cã ne este la îndemînã sã fim totdeauna
în sãrbãtoare, cã pentru aceasta nu-i deloc nevoie de o zi anumitã
ºi cã nu putem fi încãtuºaþi de vreme, ascultaþi ce zice Pavel:
Astfel sã fim în sãrbãtoare. Cînd scria acestea, nu era o zi de
sãrbãtoare, ci el arãta cã nu data este îndreptarul sãrbãtorii, ci
curãþia gîndului.
O sãrbãtoare, la drept vorbind, nu-i nimic altceva decît
bucurie; dar bucuria duhovniceascã n-are alt izvor decît gîndul cã
ai s ãv î r º i t f ap t e b u n e. C el ce ar e o co n º t i i n þ ã b u n ã º i es t e
sãvîrºitor de fapte bune, poate fi necontenit în sãrbãtoare.
Cincizecimea a trecut, dar sãrbãtoarea n-a trecut deloc, cãci
orice sfîntã adunare este o sãrbãtoare. Cu ce se dovedeºte aceasta?
Cu cuvintele Domnului, care zice: Cãci acolo unde sînt doi sau
trei adunaþi în Numele Meu, sînt ºi Eu în mijlocul lor. ªi din clipa
cînd Însuºi Hristos Se aflã în mijlocul credincioºilor adunaþi, cum
ar putea mai bine sã arate o sãrbãtoare? Acolo unde se întîlnesc
rugãciuni ºi învãþãminte, binecuvîntarea ºi ascultarea legilor
Dumnezeieºti, adunarea fraþilor ºi legãmîntul adevãratei dragoste,
vorbirile oamenilor cu Dumnezeu ºi ale lui Dumnezeu cu oamenii,
cum nu va fi aceasta o sãrbãtoare - ºi încã una aleasã? Ceea ce
alcãtuieºte o sãrbãtoare, nu-i o adunare numeroasã, ci virtutea
acelora care se adunã. Nu sînt veºmintele arãtoase, ci grija de
suflet.
Cea mai mare sãrbãtoare este o conºtiinþã bunã. Cel ce trãieºte
sãvîrºind dreptatea ºi faptele bune, se aflã în sãrbãtoare, fãrã sã
fie o sãrbãtoare anumitã - pentru cã el culege plãcerea cea curatã
pe care i-o dã conºtiinþa.
Ci acel care-ºi petrece vremea în pãcat ºi în rãutate, cel care
are multe pe cugetul sãu, chiar de vine o sãrbãtoare, nu-i poate
gusta bucuria. Ne este aºadar cu putinþã, de voim, sã fim în
sãrbãtoare necontenit, de vom cãpãta îndemînarea virtuþii prin
care ne vom curãþi conºtiinþa.
79 - Rugãciunea
Sã ne asemãnãm celor ce zidesc case. Cînd au de ridicat pereþi
de cãrãmidã, þinînd socotealã de ºubrezenia acestor materiale, ei
întãresc clãdirea cu bîrne lungi de lemn. ªi nu le aºeazã departe
unele de altele, ci la distanþã micã, pentru ca prin desimea lor sã
facã legãturã bunã între cãrãmizi.
Faceþi ºi voi la fel. Întãriþi îndeletnicirile voastre lumeºti cu
dese rugãciuni, care vor avea acelaºi rost ca acele bîrne de lemn
- ºi daþi astfel vieþii voastre de peste tot, o puternicã armãturã.
Atunci, fie cã vor bate mulþime de furtuni, fie cã vor veni
ispite, descurajãri, gînduri proaste ºi orice altceva, casa ale cãrei
mãdulare sînt þinute laolaltã prin atîtea rugãciuni, nu se va
prãbuºi.
Dar - veþi zice - cum e cu putinþã unui om de lume, legat de
slujba lui, sã se roage trei ceasuri pe zi ºi sã alerge la bisericã?
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Se poate, - ºi-i foarte uºor. Dacã nu-i vine la îndemînã sã
alerge la bisericã, se poate ruga pe loc, acolo, la slujba lui. Cãci
ceea ce-i de trebuinþã, e mai puþin cuvîntul decît gîndul, e mai
puþin întinsul mîinilor decît predarea sufletului, e mai puþin þinuta
trupului decît simþãmintele.
Ana n-a fost ascultatã pentru cã strigase cu glas tare, ci pentru
cã fãcuse sã izbucneascã glasuri mari în inima ei. Glasul ei - este
scris - nu se auzea, ºi cu toate acestea, Domnul îl auzi. Faceþi ca
ea!
Cãiþi-vã cu amar, aduceþi-vã în faþã pãcatele, ziceþi în voi
înºivã: Ai milã de mine Doamne! - ºi rugãciunea voastrã va fi
primitã!
Sã nu zicem dar cã nu este în apropiere o casã de rugãciune.
Noi înºine de vom fi curaþi, sîntem prin harul Sfîntului Duh,
temple Domnului.
Oriunde veþi fi, puteþi ridica un altar, numai sã aveþi o voie
curatã. Nu este împiedicare în ce priveºte locul ºi nici vremea.
Chiar fãrã sã îngenunchem, fãrã sã ne batem în piept, fãrã sã
întindem mîinile spre cer, ci numai arãtînd un cuget arzãtor, vom
atinge desãvîrºirea rugãciunii.
O femeie care lucreazã la serviciu sau acasã, poate ridica la cer
privirea sufletului ei ºi sã se roage fierbinte lui Dumnezeu.
Un bãrbat care merge singuratic pe un drum, poate alcãtui
stãruitoare rugãciuni. Altul, stînd în prãvãlia lui, cosînd la piei,
p o a t e s ã - º i î n a l þ e s u f l e t u l l a D o m n u l . U n s l u j i t o r, f ã c î n d
cumpãrãturi, suind ºi coborînd, lucrînd la bucãtãrie, cînd nu-i este
cu putinþã sã meargã la bisericã, se poate ruga cu bãgare de
seamã, cu pietate. Dumnezeu nu vede nicãieri opreliºti. El nu cere
decît un singur lucru: clocotul duhului ºi curãþia inimii.
80 - Cum izbîndim cu rugãciunea
Mai întîi, dacã sîntem vrednici de a cãpãta ceea ce cerem.
Al doilea, dacã ne rugãm dupã legile lui Dumnezeu.
Al treilea, dacã ne rugãm cu stãruinþã.
Al patrulea, dacã nu cerem nimic din bunurile acestei lumi.
Al cincilea, dacã ne cunoaºtem adevãratul nostru interes.
Al ºaselea, dacã aducem din partea noastrã tot ceea ce putem
aduce. În felul acesta vedeþi cîþi au fost ascultaþi: Cornelie, din
pricina smereniei ºi bunãtãþii sale, cananeanca din pricina
stãruinþei, Solomon din pricina cererii, pentru cã - zice Domnul
- n-ai cerut bogãþii ºi nici viaþa duºmanilor tãi; vameºul din
pricina smereniei, alþii, din alte pricini.
ªi dupã cum pentru aceste pricini rugãciunile sînt ascultate, tot
aºa pentru pricini potrivnice acestora, ele nu sînt ascultate chiar
cînd cei care le fac sînt niºte drepþi. Cine a fost mai drept decît
Moise? Dar nici el n-a fost ascultat, cînd Domnul îi zice: Aceasta
sã-þi fie deajuns! - cînd el ceruse sã intre în pãmîntul fãgãduinþei.
Dar cum aceasta era fãrã prisosinþã pentru el, Dumnezeu nu i-a
încuviinþat-o.
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Încã altceva poate împiedica primirea rugãciunii noastre:
stãruinþa noastrã în pãcat, odatã cu facerea ei. Este ceea ce voia
sã zicã Dumnezeu iudeilor, vorbind cãtre Ieremia: Tu însã nu
m i j l o c i p e n t r u p o p o r u l a ces t a , n u î n ã l þ a n i c i c e re r i , n i c i
rugãciuni pentru ei, ºi nu stãrui pe lîngã Mine, cãci nu te voi
a s cu l t a . N u vez i ce f a c ei î n c e t ã þ i l e l u i I u d a º i p e u l i þ el e
Ierusalimului?
Asemenea cînd noi cerem rãul duºmanilor noºtri, nu sîntem
ascultaþi, ci mai rãu supãrãm pe Domnul. Rugãciunea e un leac,
ºi de nu vom ºti cum sã-l luãm, nu vom culege nici o roadã...
Sã nu arãtãm noi lui Dumnezeu chipul în care trebuie sã ne
ajute. Avocaþilor, vorbitorilor care vorbesc în faþa tribunalelor
veacului, le arãtãm numai care sînt treburile noastre, lãsîndu-le
lor alegerea felului în care sã ne ajute ºi libertatea de a ne
îndruma aceste treburi cum vor crede mai bine. Cu atît mai mult
aºa trebuie sã facem cu Dumnezeu.
I-aþi arãtat necazurile voastre? Nu-I arãtaþi ºi chipul în care
trebuie sã vã ajute. El ºtie prin El Însuºi cu amãnunþime ce vã
trebuie.
Sînt unii care sub chip de rugãciune, rostesc vorbe ca acestea:
Doamne, dã-mi sãnãtate trupului, îndoieºte-mi averea, rãzbunã-mã
pe duºmanul meu... Purtarea aceasta este plinã de lipsã de minte.
Trebuie lãsate acestea deoparte - ºi sã rugãm, sã invocãm pe
Dumnezeu în felul vameºului: Dumnezeule, ai milã de mine,
pãcãtosul! Dumnezeu ºtie cum trebuie sã Se învredniceascã de
noi. Cãutaþi mai întîi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi neprihãnirea
Lui, ºi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.
81 - Cercetarea conºtiinþei
Trebuie totdeauna sã avem privirile întoarse cãtre judecãtorul
nostru - ºi sã facem pentru greºelile noastre ceea ce facem pentru
cheltuielile noastre.
De îndatã ce ne sculãm din pat, mai înainte de a pleca spre
vreuna din treburile noastre, fie cele obºteºti, fie cele casnice
dacã vreþi, chemãm servitorul ºi-i cerem socoteala de cheltuielile
ce-a fãcut, ca sã ºtim care cheltuialã a fost fãcutã cum se cuvine
ºi care nu ºi cît ne-a rãmas. ªi dacã aflãm cã ne-a rãmas puþin,
cugetãm în ce chip sã facem rost de alþi bani, ca nu cumva a doua
zi, din pricina nebãgãrii noastre de seamã, sã nu avem ce mînca.
Iatã ce trebuie sã facem ºi cu faptele noastre. Sã chemãm
conºtiinþa noastrã ºi sã facem cu ea socoteala vorbelor noastre,
faptelor noastre, gîndurilor noastre.
Sã cercetãm care cheltuialã a fost fãcutã bine ºi care spre
pierdere.
Ce vorbe au fost cheltuite prost, pe sudalme, neruºinãri, bîrfiri.
Cu cuget voit, privirea noastrã spre spurcãciuni.
Ce gînd a fost pus în lucrare spre rãul nostru prin mîini, prin
limbã, prin priviri.
Sã ne silim sã nu mai facem cheltuieli deºarte - ºi în locul a
ceea ce a fost cheltuit rãu, sã punem la pãstrare alte bogãþii, în
locul cuvintelor aruncate prosteºte, rugãciuni; în locul privirilor
neruºinate, milostenii ºi postire.
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De vom cheltui fãrã rost, fãrã sã punem nimic deoparte, vom
cãdea în cea de pe urmã sãrãcie, ºi fãrã sã bãgãm de seamã, ne
vom îndrepta spre pedeapsa veºnicã a iadului. Socoteala pe care
obiºnuim s-o facem cu banii noºtri de cum rãsare soarele, s-o
facem aºadar ºi pentru faptele noastre dupã masa de searã, mai
înainte de a ne pleca fruntea pe perinã, cînd nimeni nu ne supãrã
ºi nimic nu ne tulburã.
ªi sã ne cerem socotealã nouã înºine de ceea ce am fãcut ºi am
zis de-a lungul zilei.
De vom descoperi vreo greºealã, sã ne pedepsim conºtiinþa, sã
ne certãm voia, sã aplecãm cugetul nostru sub durere cu atîta
tãrie, ca sã nu mai îndrãzneascã, atunci cînd ne vom scula, sã ne
ducã spre aceeaºi prãpastie a pãcatului, aducîndu-ºi aminte de
asuprirea din ajun. Cã acest ceas este cel mai potrivit pentru o
asemenea încheiere de socoteli, însuºi profetul o spune: Ceea ce
spuneþi inimii cînd vã culcaþi.
De-a lungul zilei multe ne împiedicã sã facem ce vrem:
prietenii ne sîcîie, nevasta ne tulburã, copiii ne mîhnesc, treburi
de toate felurile ne împresoarã, cã stãm ºi ne mirãm cum de nu
cãdem. Dar, odatã descãtuºaþi din aceste înlãnþuiri, la venirea
serii, sîntem singuri cu noi înºine ºi ne bucurãm de o pace
desãvîrºitã, sã adunãm la patul nostru tribunalul ºi fãcîndu-ne
propria noastrã judecatã, sã ne facem plãcuþi lui Dumnezeu.
82 - Cum trebuie sã ne mãrturisim pãcatele
Vã mãrturisiþi greºelile, vã ziceþi cã sînteþi nesfîrºit de ticãloºi,
- ºtiu. Dar aceasta nu-i de-ajuns. Vreau sã vã conving cã o
asemenea mãrturisire nu vã acoperã. Atîta vreme cît nu faceþi o
mãrturisire care sã vã foloseascã, zadarnic vã învinuiþi pe voi
înºivã, nu veþi putea prin aceasta sã vã despovãraþi de pãcat.
Nu poþi face nimic cu rîvnã ºi prielnic dacã mai întîi nu eºti
încredinþat cã aceea ce faci este folositor. Cel ce seamãnã, dacã
dupã ce a aruncat sãmînþa, nu se gîndeºte la seceriº, niciodatã nu
va secera. Cine ar primi sã trudeascã în zadar, fãrã a trage un
prisos din osteneala lui?
De asemenea cel ce seamãnã vorbe, lacrimi ºi mãrturisire, de
nu va sãvîrºi aceasta cu bunã nãdejde, dacã se lasã mai departe
pradã ticãloºiei deznãdejdii, nu se va putea dezrobi de pãcate.
Nu aruncaþi deci pãcatul vostru ocãrii, numai ca acuzator al
vostru, ci cu gîndul cã va trebui sã fiþi acoperiþi prin aceea cã vã
cãiþi. Numai astfel veþi putea face ca sufletul vostru care se
mãrturiseºte, sã nu mai cadã în aceleaºi greºeli.
A te osîndi cu tãrie, a te mãrturisi pãcãtos, este un lucru
lesnicios ºi obiºnuit, am putea zice chiar la necredincioºi. Destui
bãrbaþi ºi femei din cei care adesea duc o viaþã libertinã, îºi zic
pãcãtoºi, dar nu cu gîndul care se cuvine întotdeauna. Aºa cã voi
spune cã ei nu se mãrturisesc.
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Fãrã a simþi strîngere de inimã, fãrã a vãrsa lacrimi amare, fãrã
a-ºi schimba purtarea, aºa îºi strigã ei greºelile. Sînt dintre aceºtia
care fãcînd astfel, nãdãjduiesc sã cîºtige prin cuvinte alese
cinstirea celor care-i ascultã. Alþii, pe care izbirea deznãdejdii i-a
îmbrîncit în moleºealã ºi care dispreþuiesc pãrerea oamenilor, îºi
dau pe faþã fãrã stingherealã stricãciunile, ca ºi cum ar fi vorba de
ale altuia. Nu vreau sã fiþi dintre aceºtia, nici sã vã mãrturisiþi
greºelile din deznãdejde, ci în aºteptarea unei îmbunãtãþiri.
Vedeþi pe pustnicii munþilor? Ei ºi-au pãrãsit casa, familia,
toate rangurile lor, s-au aºezat afarã de lume, s-au îmbrãcat în sac,
se culcã pe cenuºã, se închid în chilii strîmte - ºi încã nemulþumiþi
cu asemenea asupriri, ei îºi trimit asuprã-le postul ºi foamea.
De v-aº porunci sã faceþi ºi voi la fel, nu veþi da înapoi toþi?
Nu mi-aþi spune cã o asemenea viaþã e de nesuferit?
Dar eu vã spun cã trebuie sã trãiþi aºa; aº dori-o, dar nu vã
silesc deloc.
Folosiþi baia, îngrijiþi-vã trupul, duceþi-vã în oraº, aveþi o casã,
ajutaþi-vã cu servitori, mîncaþi ºi beþi. Numai în toate, feriþi-vã de
prea mult, pentru cã acest prea mult zãmisleºte pãcatul.
Cãsãtoriþi-vã, aveþi copii. Pavel a dat îndrumãri, a scris epistole
pentru cei ce duceau acest trai.
Bãtãlia ce se dã este grea, stînca e înaltã, vîrful ei atinge cerul.
Voi nu puteþi atinge înãlþimile, staþi mai jos, urmãriþi o izbîndã
mai smeritã.
Nu aveþi tãria sã vã despuiaþi de avutul vostru? Nu doriþi pe al
altuia - ºi nu aduceþi nimãnui vreo stricãciune.
Nu puteþi posti? Nu vã lãsaþi luaþi de îmbuibãri!
84 - Virtutea e cu putinþã, oricare ar fi starea cuiva
Unul strãluceºte în sãrãcie, altul în bogãþie.
Ilie în sãrãcie, Avraam în bogãþie.
Mergeþi cãtre starea care vi se pare mai lesnicioasã ºi mai bine
potrivitã pentru voi. Unul strãluceºte în cãsãtorie - Avraam, altul
în feciorie - Ilie.
Urmaþi calea pe care o vreþi - ºi una ºi alta duce la cer. Unul
strãluceºte în postire, Ioan; altul fãrã postire, Iov - ºi adãugãm cã
acesta avea grija unei neveste, a unor fii, a unor fiice, a unei case,
ºi cã avea multe bogãþii, iar celãlalt n-avea nimic, numai un biet
veºmînt aspru.
Dar ce vorbesc eu de case ºi de avuþii, atunci cînd chiar rege
fiind, poþi ajunge la virtute? Nicãieri nu se aflã casã mai prinsã de
atîtea treburi ca palatul unui rege, ºi iatã cã David strãlucea pe
tron, fãrã ca purpura ºi coroana sã-l facã în stare de a fi virtuos.
Tot aºa cu alt om - vreau sã zic de Moise - cãruia i se dãduse
împuternicire asupra unui întreg popor, ceea ce fãcea ca starea lui
sã fie încã ºi mai apãsãtoare, cãci cu cît mai mare îi era puterea,
cu atît mai mari se ridicau pentru el greutãþile.
Voi vedeþi: oamenii s-au acoperit de slavã în bogãþie ºi în
sãrãcie, - în cãsãtorie ºi în feciorie. Dimpotrivã, alþii s-au prãpãdit
însuraþi ºi feciorelnici, bogaþi sau sãraci.
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A fost aceasta cu mulþi oameni însuraþi, ca de pildã Samson, pe
care-l pierdu nu cãsãtoria, ci însãºi voia lui, a fost asemenea cu
mulþi care au trãit în feciorie, ca acele cinci fecioare neînþelepte
din parabolã, cu mulþi bogaþi, de pildã acela care dispreþuia pe
dreptul Lazãr. Iar în zilele noastre mulþime mare de oameni se
prãpãdesc, avînd starea sãrãciei.
Voiþi acum sã vedeþi pe unii care s-au mîntuit avînd
îndeletnicirea armelor? Iatã-l pe Cornelie! Sau pe unii care
îngrijeau de treburile unei case? Iatã-l pe eunucul reginei din
Etiopia. Toate acestea, sînt dovezi cã dacã ne îndrumãm pe noi
înºine bine, fie chiar bogaþi, nimic nu ne va prilejui cãderea. Ci
dimpotrivã, orice cãdere sau înãlþare nu le aduce sãrãcia, bogãþia,
tronul, ci greºita lor întrebuinþare.
86 - Conºtiinþa ºi legea moralã
Alcãtuind pe om dintru început, Dumnezeu a aºezat în el legea
fireascã.
Ce este aceea lege fireascã? Dumnezeu ne-a înzestrat cu
conºtiinþa; a fãcut aºa, fãrã sã ne înveþe sã avem cunoaºterea a
ceea ce-i bine ºi a ceea ce este rãu.
N-avem nevoie sã învãþãm cã destrãbãlarea este o stricãciune
ºi cumpãtarea o virtute - ºtim aceasta din totdeauna. ªi ca sã ne
arate cã avem din totdeauna o asemenea cunoaºtere, legiuitorul
cînd a dat dupã aceea legile, a zis: Sã nu ucizi, fãrã sã adauge: cã
uciderea este o crimã! Ci a zis numai atît: Sã nu ucizi! A pus
numai opreliºte pãcatului, fãrã sã arate care-i cuprinderea lui. De
ce deci la învãþãmîntul: Sã nu ucizi, n-a adãugat: cãci uciderea
este o crimã? Fiindcã el ºtie mai dinainte cã noi avem cunoaºterea
pe care ne-a dat-o conºtiinþa - ºi cã El Îºi spune cuvîntul unor
oameni cu mintea limpede ºi ºtiutori. Cînd ne dã alte îndemnuri
pe care conºtiinþa încã nu ni le-a fãcut cunoscute, nu Se
mãrgineºte sã punã numai opreliºtea, ci adaugã ºi de ce. Hotãrînd
asupra sabatului, dupã ce zice: A ºaptea zi nu veþi face nici o
lucrare, - ne dã ºi temeiul pentru care trebuie sã stãm nelucrãtori.
Care-i acest temei? Pentru cã în ziua a ºaptea Dumnezeu S-a
odihnit dupã toate lucrãrile ce le-a fãcut. Pentru cã aþi robit în
þara Egiptului.
Spuneþi-mi dar, pentru ce cu privire la sabat a adãugat temeiul
opreliºtei, ºi n-a spus nimic cînd a fost vorba de ucidere? Pentru
cã la întîmplarea dintîi, nu era vorba de un învãþãmînt din cele de
la început, care ne-a fost descoperit de conºtiinþã, ci de un
învãþãmînt de mîna a doua, pentru un interes mai lãturalnic ºi mai
trecãtor, care mai apoi a fost ºi lepãdat. Dar porunci ca acestea:
Sã nu ucizi, sã nu fii desfrînat, sã nu furi... stau ca niºte strãji ale
vieþii noastre. De aceea Domnul nu le îndreptãþeºte ºi nici nu ni
le învaþã, ci numai ni le pune ca niºte opreliºti.
Dar grecii, adicã neamurile, nu îngãduiesc asemenea temeiuri.
Sã ne întoarcem dar cãtre ei. Care le sînt temeiurile? Dacã ar fi
sã-i crezi, zic cã nu se aflã în conºtiinþa noastrã nici o lege pe
care s-o cunoaºtem, fãrã sã o fi învãþat ºi cã Dumnezeu n-a pus
nimic din acestea în firea noastrã.
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Atunci de unde se trag legile pe care legiuitorii lor le-au fãcut cu
privire la cãsãtorie, la ucidere, la testamente, asupra îndatoririi de
a nu pofti din ce nu este al nostru ºi asupra multor altele de
acestea? Poate cã legiuitorii de azi au învãþat acestea de la cei
vechi, aceºtia de la înaintaºii lor - ºi aceºti înaintaºi de la cei încã
de mai înainte. Dar aceºtia, la obîrºie ºi înaintea tuturor, de la
cine oare au învãþat? Nu aºa cã din conºtiinþa lor?
87 - Despre voia liberã a omului
Voinþa liberã este aceea care ne îndrumã. Noi nu sîntem cum
cred unii, la îndemîna soartei.
În limitele a ceea ce voim ºi aceea ce nu voim, se aflã pentru
noi binele ºi rãul.
De aceea Dumnezeu ne-a fãgãduit împãrãþia Sa - ºi ne-a pus
sub ameninþarea mîniei Sale. N-ar fi fãcut aceasta cu niºte fiinþe
care stau înlãnþuite de trebuinþã. ªi la o întîmplare ºi la cealaltã.
E l p l ã t e º t e f a p t e l e c e l e s ã v îr º i m cu cu g et d ep l i n . N - ar f i
statornicit legi, n-ar fi dat sfaturi, dacã am fi fost legaþi în lanþuri
de soartã.
Dar cum noi ne aflãm liberi ºi stãpîni deplini pe voia noastrã,
cu m n e î n r ãu t ãþ i m p r i n n e b ã g a r ea n o as t r ã d e s eamã, º i n e
îmbunãtãþim prin vegherea noastrã, Dumnezeu a pregãtit aceastã
tãmãduire: fãcîndu-ne sã ne temem de pedeapsa Sa ºi sã
nãdãjduim cãtre împãrãþia Sa; ne dovedeºte cã viaþa nu ni-i
î n d r u m a t ã n i c i d e s o a r t ã , n i ci d e n o r o c , n i c i d e g r a i u r i l e
horoscopului, nici de mersul stelelor pe cer.
Dacã tot ce se petrece ar atîrna de aceste temeiuri, de ce baþi
pe slujitorul tãu dacã þi-a furat ceva? De ce duci pe femeia ta
adulterã în faþa judecãtorului? De ce te ruºinezi cînd faci ceva ce
nu trebuie? De ce nu suporþi vorbele de dojanã, iar dacã cineva îþi
atribuie numele de beþiv, destrãbãlat, stricat sau altul asemenea,
de ce vorbeºti cã aceasta este o ocarã?
Dacã aceasta n-ai fãcut-o cu voie deplinã, dacã aceasta nu-i
temei de dojanã, atunci nici ce-a fost zis nu-i ocarã. Din clipa
cînd dojeneºti pe cei ce greºesc, sau te ruºinezi c-ai fãcut rãu ºi
cauþi a-l acoperi, sau vezi ocarã în dojanele ce þi se fac pentru
aceasta, ai ºi recunoscut cã faptele noastre nu sînt înlãnþuite de
soartã, ci cã sînt vrednice de demnitatea pe care le-o dã voia cea
liberã.
Cu cei care în adevãr au sãvîrºit ceva din constrîngere, peste
voia lor, se cade sã fim mãrinimoºi. Dacã un om stãpînit de un
diavol ne sfîºie veºmîntul sau ne loveºte, nemulþumiþi cã nu-l
putem pedepsi deloc, avem pentru el milã ºi îndurare. De ce?
Pentru cã fapta lui nu-i lucrarea voii libere, ci asupra diavolului.
Aºa fiind, dacã ºi celelalte greºeli ar fi ieºit de sub apãsarea
soartei, s-ar cãdea sã le iertãm.
De vom invoca întotdeauna soarta, totul va fi amestec în
lucrurile acestei lumi. Nu va fi nici virtute, nici viciu, nici arte,
nici legi - ºi nici altele acestora asemãnãtoare. La ce bun sã ne
îngrijim atîta de tare cînd sîntem bolnavi; sã cheltuim bani, sã
chemãm doctori, sã primim leacuri, sã ne înfrînãm pofta ºi sã
alungãm dorinþele?
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Dacã de soartã atîrnã sãnãtatea ºi boala, zadarnice sînt
cheltuielile, zadarnice cercetãrile doctorilor, zadarnice toate
opririle pe care ni le pun ei. Dar nu, ºi aici ca ºi mai sus, se aratã
adevãrul: nimic din toate acestea nu-i de prisos. Dreptatea se aratã
ºi cu privire la aceastã vorbã: soarta! Treburile omeneºti nu se
aflã sub supunerea trebuinþei, ci precum spuneam, totul este aici
luminat de demnitatea pe care o dã voia cea liberã.
88 - Voia liberã ºi ºtiinþa mai dinainte a lui Dumnezeu
De se va întreba cineva, dacã trebuie ca poticnirea sã vinã,
cum fugi de ea? Rãspunsul este acesta: chiar dacã poticnirea va
fi sã vinã, sã nu cãdem cu orice chip. Asemeni un doctor poate
zice: E nevoie ca cutare boalã sã vinã, dar nu ca sã-þi aducã
numaidecît moartea, dacã vom fi cu bãgare de seamã.
Cînd Dumnezeu vorbeºte despre trebuinþã, nu înþelege vorbind
astfel, sã ne rãpeascã neatîrnarea lucrãrii noastre, nici slobozenia
hotãrîrilor noastre, cum nici a supune viaþa omeneascã unei
constrîngeri dinafarã. El numai prezice ceea ce nu se poate sã nu
vinã; ceea ce, cu alte cuvinte, a arãtat Luca, atunci cînd a zis: Nu
se poate ca sã nu vinã poticnirea. Nu prezicerea lui Dumnezeu o
aduce, departe de noi acest gînd, nu pentru cã mai dinainte le-a
vestit, ele vin, ci El le-a vestit pentru cã nu se putea sã nu vinã.
Dacã oamenii care pricinuiesc aceste scandaluri n-ar fi avut
voia rãului, ele n-ar fi venit - ºi dacã n-ar fi trebuit sã se petreacã,
n-ar fi fost vestite.
89 - Voia liberã ºi harul
De va zice cineva: Profetul plîngînd - e vorba de Ieremia - a
adus în lume o învãþãturã strîmbã. Ne rãpeºte libertatea zicînd cã
aceea ce trebuie sã facem nu atîrnã de noi. Deloc: plîngerile lui
întãresc tocmai contrariul. Dupã ce a zis: Calea omului nu stã în
puterea lui - nu s-a oprit aici, ci a urmat: Omul nu va merge ºi
nu-ºi va îndruma mersul de la sine. Ceea ce vrea el sã zicã, este
cã: Nu atîrnã totul de noi. O parte de noi, alta de Dumnezeu.
Sã alegem bine ce-i mai bun - sã voim binele - sã pornim la
sãvîrºirea lui; sã ne silim la tot felul de nevoinþe, - iatã care este
partea voii noastre; dar sã ducem lucrarea pînã la sfîrºit, sã nu
cãdem în drum, sã ajungem la izbîndã - iatã ceea ce atîrnã de
harul de sus.
Dumnezeu a împãrþit virtutea cu noi; n-a lãsat-o sã atîrne toatã
de noi, ca sã depãrteze de la noi pãcatul trufiei - ºi nici n-a luat-o
întreagã în atîrnarea lor, ca sã nu ajungem la trîndãvie. Fãcînd sã
atîrne de noi o micã parte a sarcinii - sãvîrºeºte El pe cea mai de
seamã.
Cã cei mulþi s-ar lãsa încîntaþi de trufie ºi de obrãznicie dacã
totul ar atîrna de noi, dovada o gãsim în vorbirea fariseului: ºtim
cît s-a semeþit, ce vorbire trufaºã a þinut - ºi cum deºertãciunea îl
purta pe deasupra lumii întregi. Pentru aceasta Dumnezeu n-a
lãsat totul în puterea noastrã, ci a fãcut sã atîrne de noi numai
puþin, ca sã aibã motiv sã ne dea dreptele cununi.
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ªi ºi-a arãtat gîndul în acea pildã cînd zice cã gãsind cãtre al
11-lea ceas niºte lucrãtori, i-a trimis ºi pe ei sã lucreze în via sa.
Ce-ar fi putut ei sã lucreze în ceasul acela? Era totuºi deajuns în
ochii lui Dumnezeu acest scurt rãstimp ca sã le dea plata deplinã.
Ceea ce, dar, vrea sã zicã profetul, este cã izbînda nu atîrnã de
noi, ci de ajutorul Dumnezeiesc - în vreme ce alegerea unei cãi
atîrnã de noi ºi de voia noastrã. Dar atunci, veþi zice, dacã izbînda
atîrnã de ajutorul Dumnezeiesc, eu n-aº putea, la întîmplare cã nu
izbîndesc, sã fiu pãrtaº vreunei învinuiri. Cînd eu am adus tot ce
puteam aduce de la mine, cînd am ales o cale, cînd m-am pus pe
lucru, dacã Dumnezeu, Stãpînul desãvîrºirii nu mã însoþeºte,
nu-mi întinde mîna, eu mã aflu la adãpost de orice dojanã! Dar
aceasta nu se întîmplã, da, nu se întîmplã. E cu neputinþã ca
atunci cînd noi am încercat totul, spre a alege binele, spre a-I face
voia, Dumnezeu sã ne pãrãseascã. Dacã acelora care nu vreau, El
le dã sfat ºi pãreri ca ei sã consimtã ºi sã vrea - cu atît mai mult
nu-i va pãrãsi pe cei care, ei înºiºi fac buna alegere.
90 - Putem, dacã vrem, sã ajungem la virtutea sfinþilor
De vom vorbi despre apostoli ºi îi vom preamãri, ar trebui de
îndatã sã plîngem vãzînd ce depãrtare ne desparte de ei. Dar noi
adesea nu gãsim cã ar fi vreo greºealã aceasta - ºi trãim cu gîndul
cã este peste putinþã sã ajungem la o asemenea înãlþime.
Iar dacã cineva ne-ar întreba de ce, de îndatã vom argumenta
aºa: Acela era Pavel, acela era Petru, acela era Ioan. Ce înseamnã
oare cã acela era Pavel, iar acela Petru?
Spuneþi-mi, oare aceºti oameni nu erau pãrtaºi aceloraºi firi ca
ºi noi?
N-au intrat în viaþã prin aceeaºi cale? N-au respirat acelaºi
aer? N-au folosit aceleaºi lucruri? Nu se aflau printre ei ºi din
acei cu soþie ºi copii? N-au avut anumite îndeletniciri ca sã poatã
trãi? Iar unii din ei n-au fost robiþi pãcatelor? Dar ei au avut din
belºug învrednicirea harului lui Dumnezeu. Ei bine, dacã ni s-ar
porunci sã înviem morþii, sã tãmãduim alte neputinþe de acestea,
desigur cã acoperirea despre care vorbim ni s-ar potrivi. Dar cînd
este vorba sã se îndreptãm purtarea ºi sã dãm dovadã de ascultare,
ce legãturã este între una ºi alta? Voi, de asemenea, vã bucuraþi
de harul Dumnezeiesc prin sãvîrºirea botezului aveþi pãrtãºie cu
Duhul Sfînt ºi chiar dacã nu puteþi sãvîrºi minuni, cel puþin aveþi
atît cît vã trebuie ca sã dovediþi o purtare dreaptã ºi scutitã de
dojanã. Astfel cã stricãciunea vi se trage din nepãsarea voastrã...

Pag. 67

91 - Nici ispitele diavolului ºi nici pildele proaste ale celor rãi,
nu justificã ºi nu acoperã pãcatele noastre
Diavolul e rãu, recunosc, dar rãu pentru el însuºi, nu pentru
noi, dacã sîntem cu bãgare de seamã. Aceasta-i firea rãutãþii, nu-i
pericol decît acelora care ºi-o însuºesc.
Dumnezeu a îngãduit înadins ca cei rãi sã fie amestecaþi cu cei
buni. El n-a dãruit un alt pãmînt celor rãi, ci a amestecat pe unii
cu alþii, sãvîrºind astfel o lucrare de mare folos. Cei buni îºi
dovedesc vrednicia în mijlocul acelora care-i trag de la calea cea
dreaptã spre rãu. Cãci trebuie - este zis - ca sã fie între voi
rãtãciri, ca acei statornici sã se vãdeascã printre voi.
Iatã pentru ce Dumnezeu a îngãduit pe cei rãi în lume: ca astfel
cei buni sã capete o strãlucire încã ºi mai vie. Vedeþi de cîtã
învrednicire se pot ei bucura? Iar aceasta nu le vine de la cei rãi,
ci de la propria vrednicie.
Acelaºi temei este cînd e vorba despre diavol. Dumnezeu l-a
îngãduit pentru a vã face mai bãgãtori de seamã, ca sã dea o mai
mare strãlucire luptãtorului, o mai straºnicã mãreþie luptei.
Aºa cã de vi se va spune: Pentru ce Dumnezeu a îngãduit
existenþa diavolului? - rãspundeþi aºa: Departe de a fi stricãtor
celor veghetori ºi bãgãtori de seamã, diavolul le slujeºte, nu prin
voia lui însuºi, care-i t i cãl o as ã - ci ca urmare a vredniciei
acestora, care scot din rãutatea lui, ceea ce le trebuie.
Cînd diavolul s-a oprit asupra lui Iov, n-a fost cu gîndul de a-l
face sã strãluceascã încã ºi mai tare, ci ca sã-l doboare. Din
pricina aceasta, a acestui gînd ºi a acestei nãzuinþe, el era ticãlos.
Cu toate acestea nimic n-a stricat celui drept. Ba încã, acesta îºi
dovedi ºi mai tare vrednicia, aºa precum am arãtat. Diavolul a dat
dovadã de ticãloºie - cel drept de vrednicie.
92 - Pãcatul nu este numaidecît urmarea firii noastre
Dar, veþi zice, eu stau sub apãsarea firii - desigur, iubesc pe
Hristos, - dar firea mã sileºte sã pãcãtuiesc. Dacã suferi
constrîngere ºi asuprire, vei fi iertat, dar dacã prin nepãsare ai
cãzut, nu este iertare!
Sã vedem: sã lãmurim dacã pãcatele se sãvîrºesc prin nevoie
ºi constrîngere, sau mai degrabã prin nebãgare de seamã ºi
nepãsare grea.
Sã nu ucizi - este zis. Ce te sileºte? Cine te împinge la aceasta?
Ce asuprire este aici? Care din noi ar alege cu dragã inimã sã
bage cuþitul în gîtul aproapelui ºi sã-ºi pãteze mîna de sînge?
Nimeni! Aºa cã, potrivnic a ceea ce ziceþi, mai degrabã ca sã
pãcãtuieºti te constrîngi ºi te sileºti.
Dumnezeu a pus în firea noastrã ca un fel de farmec care ne
face sã ne iubim unii pe alþii. Toatã vieþuitoarea - este scris - îºi
iubeºte pe cel asemenea, iar omul pe aproapele lui. Bãgaþi aºadar
de seamã cã noi avem de la fire o înclinare spre virtute? Cele rele
sînt împotriva firii; dacã ele biruiesc, este o dovadã a
nemaipomenitei noastre leneviri.
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Iar curvia, ce veþi spune? Ce nevoie ne împinge spre ea? Ziceþi
cã e nãvala poftei? ªi pentru ce, vã rog? Nu vã este îngãduit sã
aveþi legãturi cu femeia voastrã - ºi aºa de a putea pune frîu
acestei nãvale? Veþi zice: dar eu sînt prins de dragoste pentru
femeia aproapelui. La aceastã întîmplare nu poate fi vorba de
constrîngere; dragostea nu-i treabã de constrîngere - nu iubeºti
din constrîngere, ci cu voie ºi de la sine. Legãtura trupeascã poate
se impune omului, dar nu de a iubi pe aceea sau pe cealaltã. Ceea
ce lucreazã în împrejurarea aceasta, nu-i pofta legãturii trupeºti,
ci slava deºartã, trufia, pofta nemãrginitã.
ªi furtul - este el o constrîngere? Da - ziceþi - sãrãcia îl
produce. Sãrãcia lucreazã dar tocmai la contrariul a ceea ce ziceþi.
Furtul este fapta trîndavului. Sãrãcia de obicei naºte nu lenevia,
ci dragostea de muncã. Furtul deci se trage tot din lene.
Mai ascultaþi ºi aceasta: Ce este mai greu ºi mai neplãcut? Sã
umbli noaptea prin întuneric, sã-þi pui în cumpãnã viaþa, sã fii
gata de ucidere, sã tremuri, sã mori de fricã? Sau, mai degrabã sã
te pui pe lucru în fiecare zi ºi sã te bucuri fãrã teamã, în deplinã
siguranþã? Desigur, acesta din urmã e lucru mai firesc, ºi de
aceea, cei mai mulþi oameni duc acest fel de viaþã.
Vedeþi aºadar cã virtutea este în rostul firii, iar pãcatul
împotriva ei? E ca ºi sãnãtatea ºi boala. Ce sã mai spunem despre
minciunã ºi despre bîrfã? Cum pot fi ele justificate? Le sãvîrºim
cu buna noastrã voie...
Cînd batjocorim, ascultãm de vreo constrîngere? Da, mînia ne
scoate din fire, ne arde ºi nu mai îngãduie sufletului sã fie liniºtit.
Omule, nu mînia - ci micimea de suflet ne face sã fim
batjocoritori. Dacã ar fi mînia, atunci toþi oamenii ar fi supuºi ei.
Sîntem în stare sã ne mîniem, nu pentru ca sã batjocorim pe
aproapele, ci pentru a îndrepta pe cei pãcãtoºi, pentru a ne ridica
pe noi înºine, pentru a scãpa de toropealã. Mînia este în noi ca un
imbold, care trebuie sã ne facã sã scrîºnim din dinþi împotriva
diavolului, fãcîndu-ne în stare ca sã-l biruim - iar nu ca sã ne
ridicãm unul împotriva altuia.
93 - Obîrºia rãului
Dar pentru ce a fãcut Dumnezeu pe om aºa cum este, adicã în
stare de a fi rãu? Nu Dumnezeu l-a fãcut aºa, departe de aceasta;
cãci altfel nu l-ar fi pedepsit. Þinem oare de rãu pe robii noºtri
cînd noi înºiºi sîntem în greºeli? Cu atît mai mult Dumnezeu,
Stãpînul lumii, nu ne-ar fi þinut pe noi.
Cum a ajuns aºadar omul unde a ajuns? Prin propria lui
greºealã, prin greºeala trîndãviei lui. A creat Dumnezeu pe toþi
oamenii? Pentru oricine aceasta-i limpede. Cum se face atunci cã
nu toþi sînt asemenea, în ce priveºte virtutea ºi stricãciunea?
De unde au ieºit cei rãi, cei stricaþi? Dacã voia nu are aici nici
un rost, dacã firea a fãcut totul, atunci cum se face cã unii sã fie
buni, ºi alþii rãi? Dacã toþi ar fi rãi din fire, ar fi cu neputinþã sã
fie cineva rãu. Firea fiind aceeaºi pentru toþi oamenii, toþi ar
trebui sã fie, din partea aceasta, de un singur fel: buni sau rãi.
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Vom zice cã unii sînt buni din fire ºi alþii rãi; ceea ce ar fi
neînþelept, dupã cum am arãtat. Atunci aceste feluri de a fi ar
trebui sã fie nestrãmutate, cãci ceea ce-i firesc este ºi nestrãmutat.
De pildã, toþi sîntem supuºi morþii ºi suferinþei - ºi orice am face,
nimeni nu poate fi nepãsãtor. Ci noi vedem mulþi ajungînd din
buni rãi ºi din rãi buni. La cea dintîi întîmplare prin trîndãvie, la
cea de-a doua prin bãgare de seamã. Ceea ce ne aratã cu
prisosinþã cã aceste douã feluri de a fi nu sînt deloc fireºti, pentru
cã însuºirile fireºti nu se schimbã ºi nu se cîºtigã prin bãgare de
seamã. Dupã cum nu-i nevoie sã facem nici un efort ca sã vedem
sau sã auzim - cu atît mai mult n-ar trebui sã ne trudim ca sã
practicãm virtutea, dacã firea ea însãºi ar fi aceea care ne-ar da-o
în folosire. ªi de ce oare Dumnezeu ar face rãi, cînd poate face
buni pe toþi oamenii?...
Atunci de unde izvorãºte rãul? Întrebaþi-vã voi înºivã. Treaba
mea este sã vã arãt cã nu vine nici din fire, nici de la Dumnezeu.
Atunci e întîmplarea? Deloc. Atunci, vine din nimic?
Tãceþi din gurã; feriþi-vã de nebunia de a cinsti la fel ºi încã în
ce fel, rãul ºi pe Dumnezeu! Cãci dacã rãul vine din nimic, el ar
fi atotputernic, ºi n-ar putea fi nici scos, nici nimicit. Ceea ce
într-adevãr se trage din nimic, n-are sfîrºit, toatã lumea îºi dã
seama de aceasta.
ªi dacã rãul ar avea atîta putere, cum se face cã sînt ºi atîþia
oameni de bine? Cum fiinþele care au început, ar putea fi ele mai
puternice decît rãul, care nu are început? Dar Dumnezeu poate
stîrpi rãul. Cînd? ªi cum ar putea El stîrpi ceea ce se bucurã de
aceeaºi cinste ca El ºi avînd aceeaºi putere? O, rãutate
d i av o l eas cã, ce de rele ai scornit! Ce blasfemie a nãscoci t
împotriva lui Dumnezeu!
Cum a închipuit sub cuvînt de pietate, o nouã impietate! Voind
a statornici cã rãul nu se trage de la Dumnezeu, a adus o altã
învãþãturã stricatã, cã adicã el nu ar avea început.
Dar în cele din urmã, de unde se trage rãul? Din aceea cã vrem
sau nu vrem. ªi cã vrem sau nu vrem, la rîndul lor, de unde vin?
Din noi înºine... Rãul nu-i altceva decît neascultare faþã de
Dumnezeu. Dar omul de unde a învãþat aceasta? Spuneþi-mi: era
prea greu sã înveþe aceasta? Nici eu nu zic cã era prea greu, dar
de unde i-a venit voia aceasta a neascultãrii? Din alegerea lui ºi
din ignoranþa lui. Stãpîni fiind de a alege, unii au ales rãul.
Dacã dupã acest rãspuns vã aflaþi încã încurcaþi ºi tulburaþi, eu
am sã vã pun o întrebare care nu-i nici atît de grea, nici
amestecatã, ci una simplã ºi limpede. Aþi fost pe rînd buni ºi rãi?
Ceea ce înseamnã: Vi s-au întîmplat uneori sã biruiþi patima, iar
de alte ori sã fiþi biruiþi de ea? De a fi biruiþi de beþie sau de a o
birui voi pe ea? De a vã lãsa luaþi de mînie sau de a o goni? De
a dispreþui un sãrac sau de a-l lua în seamã? De a pãcãtui prin
neruºinare sau de a fi caºti?
De unde vin aºadar toate aceste valuri? De unde? De nu-mi
veþi spune, vã voi spune eu. De acolo cã uneori aþi fost cu bãgare
de seamã ºi v-aþi dat ostenealã, iar alteori aþi fost nebãgãtori de
seamã ºi trîndavi!...
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